
4. A
nkara Ö

ğretm
enler A

rası A
nı Yazm

a Yarışm
ası

T.C.

î

T.C.

î

Tel: 0 312 418 84 58 Belgegeçer: 0 312 419 27 84
cankaya06_kultur@meb.gov.tr

cankaya.anilar@gmail.com

Adres : Namık Kemal Mah. 3. Cad.
Kumrular Sok. 7/B Kızılay / ANKARA

BU KİTAP, ÖMER SEYFETTİN ANADOLU LİSESİ VE TINAZTEPE ANADOLU LİSESİ’NİN KATKILARIYLA BASILMIŞTIR.

2016-2017



Çankaya İlçe Millî
Mustafa  ÖZEL

Çankaya İlçe Millî

Yazı  İşleri  Müdürü - Direktör
Ahmet ÇALIŞKAN

Şube Müdürü

Yayın Yönetmeni
Memnune Hacıalibeyoğlu UĞUR

 

 

Emeği Geçenler
Yazıları Düzelten: Tevfik Fikret TAŞKIN

Dizgiye Hazırlık: Güzin TEKSOY

Grafik Tasarım
Zeynep S. EREN

Yazışma Adresi
Çankaya İlçe Millî

Kumrular Sok.95. Cad. 
Kızılay/ANKARA

Tel: 0 312 4188458 Belgegeçer:0312 41927 84
cankaya06_kultur@meb.gov.tr

  cankaya.anilar@gmail.com 

Baskı

ISBN

 Yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 
Yayın yönetmeni, yazılar üzerinde değişiklik yapabilir. 

Kitapta yayımlanan yazı ya da fikirler, İlçe Millî

Çankaya İlçe Millî
İÇİNDEKİLER

 Kadir Çakır - Çankaya İlçe Kaymakamı

Ahmet Çalışkan - Yazı İşleri Müdürü (Şube Müdürü)
 Memnune Uğur - Takdim Yazısı (Yayın Yönetmeni)

Nergiz Küçükyıldırım - Birincilik Ödülü 
Emel Benli - İkincilik Ödülü

A.Yaman Durmuşoğlu
Abdullah Barman
Adem Ünsal
Armağan Yeşiltepe
Arslan Kılıç
Asım Ekiz
Aydın Vural

Ayşe Üstündağ Keleş
Ayşenur Öz
Derya Ceylan
Derya Mercan
Dursun Çalışkan
Duygu Sargın
Emel Tokyay
Emin Küçük
Emine Güler
Emrullah Özgül
Fatma Köse
Fatma Onan
Fatma Papak
Figen Baş
Gamze Topal
Gönül Güllüce
Güler Aktekinoğlu
Gülnur Özbay

Hayriye Kahraman
Hilal Buğan
Hülya Akan
Hülya Yeşiltaş
İbrahim Alparslan
İlyas Aybuğa
Kayhan Oyanık
Leyla Çınar
Mehmet Bilgin

Mehmet Kaya
Mehmet Özsoy
Meryem Altunkaya
Muhammet Genç
Mustafa Yeşilyurt
Muteber Tekin
Nihat Naki Karakon
Nilgün Sönmezer
Nuran Aydın
Nuran İnceoğlu
Nuray Atik
Orhan Oran
Ömer Yalçın
Pelin Genç
Pelin Yazar
Rukiye Esendağ
Savaş Sönmez
Seda Ergen
Selahattin Saygı
Selma Akan
Sibel Doğan
Tuğba Adanır
Turgay Gümüş
Tülin Yalçın
Ü.Gül Özkan
Veysel Güçlü
Volkan Başaran
Vural Gündüz
Yasemin Canbaz
Yasemin Özay
Yıldırım Cebeci
Zehra Akkaya
Zeynep Akkoyunlu
Zeynep Koç
Zübeyde Baştüzel Çamcı
Hülya Kodaman Kökçe
Sevilay İncekara
Fotoğraf Galerisi
Belgeler

16
18
20
23
26
28
29
30
31
33
34
36
38
40
42
44
46
48
49
50
52
53
55
57
59
60
61
63
64
66
67
69
71
73
76
77
79
81
83
85

86
88
90
91
92
94
96
98
100
101
103
106
108
110
112
114
117
119
121
124
126
128
130
133
134
136
138
140
142
144
145
146
147
149
151
153
154
157
164

978-605-149-926-0

ŞEN MATBAA
Özveren Cad. No: 25/B Demirtepe-Ankara

Tel: 0.312 229 64 54



Çankaya İlçe Millî
Mustafa  ÖZEL

Çankaya İlçe Millî

Yazı  İşleri  Müdürü - Direktör
Ahmet ÇALIŞKAN

Şube Müdürü

Yayın Yönetmeni
Memnune Hacıalibeyoğlu UĞUR

 

 

Emeği Geçenler
Yazıları Düzelten: Tevfik Fikret TAŞKIN

Dizgiye Hazırlık: Güzin TEKSOY

Grafik Tasarım
Zeynep S. EREN

Yazışma Adresi
Çankaya İlçe Millî

Kumrular Sok.95. Cad. 
Kızılay/ANKARA

Tel: 0 312 4188458 Belgegeçer:0312 41927 84
cankaya06_kultur@meb.gov.tr

  cankaya.anilar@gmail.com 

Baskı

ISBN

 Yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 
Yayın yönetmeni, yazılar üzerinde değişiklik yapabilir. 

Kitapta yayımlanan yazı ya da fikirler, İlçe Millî

Çankaya İlçe Millî
İÇİNDEKİLER

 Kadir Çakır - Çankaya İlçe Kaymakamı

Ahmet Çalışkan - Yazı İşleri Müdürü (Şube Müdürü)
 Memnune Uğur - Takdim Yazısı (Yayın Yönetmeni)

Nergiz Küçükyıldırım - Birincilik Ödülü 
Emel Benli - İkincilik Ödülü

A.Yaman Durmuşoğlu
Abdullah Barman
Adem Ünsal
Armağan Yeşiltepe
Arslan Kılıç
Asım Ekiz
Aydın Vural

Ayşe Üstündağ Keleş
Ayşenur Öz
Derya Ceylan
Derya Mercan
Dursun Çalışkan
Duygu Sargın
Emel Tokyay
Emin Küçük
Emine Güler
Emrullah Özgül
Fatma Köse
Fatma Onan
Fatma Papak
Figen Baş
Gamze Topal
Gönül Güllüce
Güler Aktekinoğlu
Gülnur Özbay

Hayriye Kahraman
Hilal Buğan
Hülya Akan
Hülya Yeşiltaş
İbrahim Alparslan
İlyas Aybuğa
Kayhan Oyanık
Leyla Çınar
Mehmet Bilgin

Mehmet Kaya
Mehmet Özsoy
Meryem Altunkaya
Muhammet Genç
Mustafa Yeşilyurt
Muteber Tekin
Nihat Naki Karakon
Nilgün Sönmezer
Nuran Aydın
Nuran İnceoğlu
Nuray Atik
Orhan Oran
Ömer Yalçın
Pelin Genç
Pelin Yazar
Rukiye Esendağ
Savaş Sönmez
Seda Ergen
Selahattin Saygı
Selma Akan
Sibel Doğan
Tuğba Adanır
Turgay Gümüş
Tülin Yalçın
Ü.Gül Özkan
Veysel Güçlü
Volkan Başaran
Vural Gündüz
Yasemin Canbaz
Yasemin Özay
Yıldırım Cebeci
Zehra Akkaya
Zeynep Akkoyunlu
Zeynep Koç
Zübeyde Baştüzel Çamcı
Hülya Kodaman Kökçe
Sevilay İncekara
Fotoğraf Galerisi
Belgeler

16
18
20
23
26
28
29
30
31
33
34
36
38
40
42
44
46
48
49
50
52
53
55
57
59
60
61
63
64
66
67
69
71
73
76
77
79
81
83
85

86
88
90
91
92
94
96
98
100
101
103
106
108
110
112
114
117
119
121
124
126
128
130
133
134
136
138
140
142
144
145
146
147
149
151
153
154
157
164



O O

O O
O O

O O

                                                                          İSTİKLÂL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan, şühedâ
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli;
Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden nâ’şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

                                      Mehmet Âkif ERSOY

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, 
seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhu-
riyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini 
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür ede bilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile
 ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memle-
ketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memle-
ketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar 
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde 
harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; 
Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

                                                                                                                                                 

Mustafa Kemal Atatürk
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          Bu kutsal  mesleğe gönül vermiş saygıdeğer eğitimciler,
          Öğretmenlik  sevginin  paylaşıldığı  bir  meslektir.
 “Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez / Gönülden gönüle gider, yol gizli gizli”  büyük  halk  ozanı 
Neşet Ertaş ne güzel demiştir.  Sadece kalpten kalbe akan bir yoldan geçen sevgiler vardır ki bunlardan 
birisi de öğretmen sevgisidir.  Fedakârlık, sevgi, hoşgörü, emek  ve en önemlisi adanmışlıkla ömürlerini 
insan denilen en yüce varlığın yetişmesine harcayan öğretmenlerimiz, gönül dağının en yüksek yerinde
konaklamaktadırlar. 
          İnsan  sevgidir,  insan   umuttur,  merhamettir,  fikirdir.  İnsan  öğrendiği  her  şey  kadar  insandır.
Öğretmen akademik bilgisi ile birlikte hayatın pek çok şey olduğunu;  harflerin anlam,  sayıların sonuç,
şiirin şarkı,  bilginin güç ve hayatın siz olduğunu öğretir.  Osman Bey Osmanlı Devleti’ni kurduğunda ve 
Fatih  İstanbul’u  fethettiğinde  arkalarında en büyük destek ve önlerinde en parlak ışık olan öğretmen-
lerinin  sözleri,  gönüllere  akmış  da  hedeflerine  ulaşmışlardı.
         Hafızalarda  ve  gönüllerde  yer  bulan  pek  çok  yaşanmışlık,  anı adını  verdiğimiz  kelimenin  için-
de sonsuza  dek saklı ama paylaştıkça canlı kalır.  Hayat bahçesinin  anı çiçeklerinin derlendiği bu kitap-
ta, her çiçekten  bin bir renk ve hoş  koku  bizleri  sarmaktadır.  Anıların  esas  kahramanları olan sevgili
öğretmenlerimize   bizimle   bu   bahçede   yüreğimizin   tellerine   dokunan   hikâyelerini   paylaştıkları 
için  teşekkür  ediyor,  başarılarının  devamını  diliyorum.

.

         Geleceğimizi  İnşa  Eden  Sevgili  Öğretmen  Arkadaşlarım,
         Geleneksel hale getirdiğimiz öğretmenler arası anı yazma yarışmasının dördüncüsünü sizlerin 
katımıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayım.
        Siz  kıymetli  öğretmenlerimiz,  peygamberlik  mesleği olan bu kutsal mesleği, Anadolu’nun en 
ücra  köşelerinden  milyonluk şehirlerine kadar her yerde,büyük fedakârlıklarla yerine getirdiniz ve 
getirmeye  de  devam  ediyorsunuz.
        Acı, tatlı yaşadığınız her olay, tecrübelerinizi oluşturmakta  ve  anı  hazinenizi  doldurmaktadır. 
Bizler  de   sizlerin  bu  engin  tecrübelerinizi  öğrenmek  istiyor  ve  mesleğe  yeni  başlayan  öğret-
menlerimizle  paylaşıyoruz.
        Bu anılar,  öğretmenlik  mesleğinin  sadece  akademik bilgiyle yapılamayacağını, tam bir gönül 
işi  olduğunu  bizlere  bir  kez  daha  göstermektedir.
       “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”  anlayışıyla öğretmenlerimize sonsuz minnetta-
rız. Toplumun  harcı  olan  öğretmenlerimiz,  birlik  ve beraberliğimizi  sağlayan en önemli unsurlar-
dan  biridir.
        Bu anıların kitaplaştırılmasında emeğe geçen herkese şükranlarımı sunuyorum…
        Millî ve manevî değerlerimizi yaşatmayı ve geleceğe aktarmayı sağlayan sevgili öğretmenlerimi-
zin emeklerine canı gönülden teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ebediyete 
intikal eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Saygı  ve  selamlarımla…

  

.

Kadir ÇAKIR
Çankaya Kaymakamı

Mustafa ÖZEL
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         Hafızalarda  ve  gönüllerde  yer  bulan  pek  çok  yaşanmışlık,  anı adını  verdiğimiz  kelimenin  için-
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öğretmenlerimize   bizimle   bu   bahçede   yüreğimizin   tellerine   dokunan   hikâyelerini   paylaştıkları 
için  teşekkür  ediyor,  başarılarının  devamını  diliyorum.

.

         Geleceğimizi  İnşa  Eden  Sevgili  Öğretmen  Arkadaşlarım,
         Geleneksel hale getirdiğimiz öğretmenler arası anı yazma yarışmasının dördüncüsünü sizlerin 
katımıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayım.
        Siz  kıymetli  öğretmenlerimiz,  peygamberlik  mesleği olan bu kutsal mesleği, Anadolu’nun en 
ücra  köşelerinden  milyonluk şehirlerine kadar her yerde,büyük fedakârlıklarla yerine getirdiniz ve 
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menlerimizle  paylaşıyoruz.
        Bu anılar,  öğretmenlik  mesleğinin  sadece  akademik bilgiyle yapılamayacağını, tam bir gönül 
işi  olduğunu  bizlere  bir  kez  daha  göstermektedir.
       “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”  anlayışıyla öğretmenlerimize sonsuz minnetta-
rız. Toplumun  harcı  olan  öğretmenlerimiz,  birlik  ve beraberliğimizi  sağlayan en önemli unsurlar-
dan  biridir.
        Bu anıların kitaplaştırılmasında emeğe geçen herkese şükranlarımı sunuyorum…
        Millî ve manevî değerlerimizi yaşatmayı ve geleceğe aktarmayı sağlayan sevgili öğretmenlerimi-
zin emeklerine canı gönülden teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ebediyete 
intikal eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Saygı  ve  selamlarımla…
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 Emine ÇELİK

 Ferda AYVAZ  Feyza GİZLİGİDER

 Gülcan KILINÇ

Nurcan BAYINDIR

Tevfik Fikret TAŞKIN

Müşerref KANNECİ

 Memnune H.UĞUR

 Fahriye BAYINDIR
                             
           

            Müdürlüğümüzce,  2016 - 2017  eğitim  öğretim  yılında “ 24  Kasım  Öğretmenler  Günü” 
etkinlikleri  kapsamında;  düzenlenen “4.Ankara Anı Yazma Yarışması”na, Ankara ilinin yirmi beş
ilçesinden  yetmiş  yedi  öğretmen  katıldı.

           Yarışma jürisinin  değerlendirmesi sonunda, Yenimahalle  ilçesi, Ümit  Kaplan  Özel  Eğitim 
Meslekî Eğitim Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Nergiz Küçükyıldırım, “Bizi  Oraya  Götür” başlıklı 
yazısıyla birinciliğe; Çankaya ilçesi, Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emel 
Benli, “Bir Fincan Sevgi” başlıklı yazısıyla ikinciliğe; Yenimahalle ilçesi,  Necmi Şahin İlkokulu Sınıf
 Öğretmeni Hüdayi Altındaş, “Kışın İnek Otlatmak” yazısıyla üçüncülüğe uygun bulundu.

           Şu ‘an’ bir süre sonra yaşanmış bir ‘anı’ olacak.   Anı yazmak akıp giden zamandan, yaşanı-
lan mekândan, geleceğe işaretler taşımak, zamanın içinden bir şeyler kurtarıp geleceğe sunmak-
tır belki de.  Saygıdeğer  meslektaşlarımızın eğitim yolculuklarında biriktirdikleri anıları kayıt altı-
na aldığımız bu kitabın,  yıllar sonra eğitim serüvenimiz adına bilgi  kaynağı olmasını ümit ediyo-
ruz.  Çünkü, başka kaynaklarda  rastlanmayan  bilgileri  anı  kitaplarında  bulabilmek  her  zaman 
mümkündür.
  
            Yüreğinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksilmesin.  Öğretmenlik  geçmişin  olduğu
 gibi  geleceğinde  en  soylu  mesleği  olmaya  devam  etsin.

                                                                                               

TAKDİM

      

Saygılarımızla…
Memnune Hacıalibeyoğlu UĞUR

Yayın Yönetmeni

“Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ” imiş.

                                                       Şair  Bâki

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonu
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              Zihinsel   engelli   bir   öğrenci   ne   kadar  sevebilirdi   ki  hiç   tanışmadığı  birini? 
Beni ne kadar etkileyebilirdi bu sevgi dolu gitme isteği?  Bana ne kadar geniş hayal kurdu-
rabilir ve ne  kadar  umutlandırabilirdi beni?  Bir sınıfın,  bir okulun  içine sığabilen bir şey 
miydi  eğitim?   Henüz  bilmiyordum  böyle  olmadığını… 
“Öğretmenim bizi oraya götür!” Bu sözleri, Anıtkabir ve Atatürk fotoğraflarını her fırsatta 
görmek isteyen 14 yaşındaki öğrencim Abdullah söylüyor.  Tarih,  9 Kasım 2006 ve biz öğ-
retmenler, Elazığ’ın yepyeni zihinsel engelliler okulunda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni 
için hazırlık yapıyoruz. 
“Öğretmenim bizi oraya götür!” Bunu ilk kez söylemiyor ama nedense bu kez daha bir yü-
reğime işliyor  Abdullah’ın ses tonu,  masumluğu.  “Bize çok uzak orası oğlum...” diyorum, 
“İmkânsız…” diyorum,  daha  birçok şey  söylüyorum  ama bir işe  yaramıyor.

                                                          Nergiz  KÜÇÜKYILDIRIM
                                                         Yenimahalle - Ümit Kaplan Özel Mesleki Eğitim Merkezi 

                                                             Özel Eğitim Öğretmeni
              

                                                         BİRİNCİLİK  ÖDÜLÜ JJ

BİZİ ORAYA GÖTÜR!

 Israr ediyor.  Her seferinde, sınıftaki diğer zihinsel engelli öğrencilerim de Abdullah gibi başlarını öne eğiyorlar. Etkili-
yor onları, beni de etkilediği gibi.  Yutkunuyorum… Hiç birinin ne Elazığ dışına çıkmışlığı var ne de çıkabilecek durum-
ları...
      Gece oluyor, üzgün hissediyorum kendimi, uyku uzak gözlerimden. Abdullah’ın sözleri ve çaresizliğim… Fırladığım 
gibi yataktan gecenin üçünde alıyorum kalemi kâğıdı döküyorum içimi: “Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, 
Değerli Büyüğüm, 23 Nisan Haftası’nda gelelim.” Diyorum. “Benim çocuklarımın da hakkı.” Diyorum. “Çaresiz kalmış 
bir zihinsel engelliler öğretmeniyim.” diyorum… Kalemim durduğunda iki sayfa mektup bitmiş, sabah yaklaşmış, içim-
de beliren umutlu huzurla,  hiçbir satırına dokunmadan  öylece zarfa koyuyorum  ve  artık  rahatça  uyuyorum.
      Sabah okula giderken  önünden geçtiğim postaneden atıyorum mektubumu ve okuldaki törene yetişiyorum. Saat 
9’u 5 geçe Abdullah’ın  gözlerindeki  Atatürk sevgisine  hayretle bakıyorum.  Tören sonrası,  “Ben,  Meclis  Başkanı’na 
mektup yazdım, Abdullah!” dediğimde sebebini soruyor.  “Çünkü,  23 Nisan ondan sorulur.  Belki de  bizi  davet eder, 
araç verir, hep beraber gideriz, Ankara’ya.” diyorum. Sarılıyor, bana canım.
      Her  hafta  soruyorlar.  Hayır,  cevap yok.  Ne arayan var ne soran.  Aralık? Yok.  Ocak?  Yok.  Şubat?  Aaa  unutmuş 
çocuklar,  sormuyorlar artık.  Galiba ben de bıraktım merak etmeyi.  TBMM  Başkanı’na  mektup yazdım!  Gülüyorum 
aklıma  geldikçe.   
      Mart’ın ilk haftası okul çıkışı, bol gürültülü çarşıda geziyorum. Kayıtlı olmayan bir numara arıyor. Açıyorum, bir ka-
dın kimliğimi teyit edip  “Sessiz bir yere geçin!”,  diyor.  Neden?  Dolandırıcı mısınız,  kardeşim!  Kadın artık bağırıyor:  
“Hanfendiiii ! Sessiz bir yere geçin!  TBMM Başkanı sizinle konuşmak istiyor!”  Neeee?  Kiiim? Sessiz yer? “Tamam ta-
mam geçiyorum.” Halıcı! Halı mağazası var yanımda. Dalıyorum içeri, mağaza sahibi ile göz gözeyiz. “TBMM Başkanı 
ile burada konuşabilir miyim?” diye soruyorum, “Buyur konuş.” diye cevaplıyor yaşlı adam şaşkın. Allah’ım! Heyecan-
dan kalbim kulaklarımda atıyor. Birden,  “Öğretmenim!” diyor karşıdan Sayın Başkan,  “Mektubun önümde, beni çok 
duygulandırdı…” İlk sözü bu. 23 Nisan Haftası’na öğrencilerimle birlikte Ankara’ya davet ettiğini söylüyor, “ Abdullah’-
ın Anıtkabir  ve  TBMM dışında gezmek istediği yer var mı?” diye soruyor.  Abdullah, havalara uçacak,  diyecek oluyo-
rum. Ayrıntılar  için  Özel Kalem Müdürlüğü’nün  arayacağını anlatıyor.
      Heyecandan halıların üstüne düşeceğim neredeyse. Ne kadar uzunmuş bu mektubun yolu. Telefonu kapatıyorum, 
halıcı kapıyı tutmuş beni bekliyor.  Kimseyi almamış içeri amcam, sarılıp öpmemek için zor tutuyorum kendimi.  Önce 
Abdullah’ın annesini sonra okul müdürünü arıyorum.  Sevinçten hoplaya zıplaya yürüyorum,  eve kadar.  Yalnızım Ela-
zığ’da.  Annemi  ve  örnek  aldığım emekli  ilkokul  öğretmeni  babamı da  arıyorum.  Tarifsiz  bir sevinç… Ne yaptırdın 
bana,  neler yaşıyorum böyle,  canım Abdullah?
      Uzun telefon trafikleri... TBMM, Elazığ Valiliği, Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü,  yazışmalar derken hazırlıklar 
yapıyoruz.  Ankara’ya  yolculuğa  yirmi  gün  kala  babamı  kaybediveriyorum.  Canım öğretmenimi. Tam  vaz-
geçecekken   gitmekten,  annem,   “Abdullah’ın  isteğini  yarıda  bırakmamanı  isterdi.”  deyince  hazırlıklara 
devam  ediyorum. 
 

        Kar yağıyor,  nasıl da güzel bir sabah…  Duygu dolu anlarla  geçecek  iki gün için yola çıkıyoruz.  Başta Abdullah, 
8 öğrencim  4’ünün il dışına hiç çıkmamış annesi,  müdür ve rehber öğretmenle birlikte.  Havalıyız.  Konaklamak ve 
istediğimiz yerleri gezmek için polisevi çalışanlarının,  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın, Başkentin misafirle-
riyiz, biz.  
        Sabah güzelce giyinip bize tahsis edilen araçla TBMM’ye gidiyoruz. Gece şehre girerken pek bir yer görememiş 
çocuklarım ve annelerim etrafı şaşkın şaşkın izliyor. Abdullah sanki daha önce Ankara’ya gelmiş gibi mağrur duruyor. 
Ona her bakışımda gülümsetiyor,  beni.  TBMM Başkanı’nın  bizi kabul edeceği  küçük salona  yerleşirken  hepsi çok 
mutlu.  Eyvah Ömer’in burnunda sümük var!  Nefes verirken şişiyor, alırken burnuna giriyor.  Anneler meşgul. Men-
dil arıyorum, nafile.  Sayın Başkan salona giriyor,  tebrikler, konuşmalar, teşekkürler… Herkes ne  kadar ilgili, tek tek 
bize  ikramda bulunuyor,  tüm çalışanlar.  Abdullah kendinden  emin gülümsüyor,  hayali gerçekleştiği  için teşekkür 
ederken.  Ben “Öğretmenine teşekkür etmelisin.” gibi bir cümle duyarken  Ömer nereye koşuyor?  Sayın  Başkan’ın 
kucağına oturmaya! Filmin yavaş hali: Sümük şişiyor iniyor… Oturdu kucağına, elini öpmeye çalışıyor.  Flaşlar sürekli 
patlıyor. Ömer yerine dönüyor, sümük yok!  Nerde?  Aman Allah’ım!  Başkan’ın elinde!  Öperken orada bırakmış!
 Gidelim biz,  çıkalım gezelim… Hah, kabul bitiyor.  Mutlu son: Toplu fotoğraf…
        “Anıtkabir’e ne zaman gideceğiz?” diye sürekli soruyor,  Abdullah.  Gidilen  Harikalar  Diyarı ve Sirk Gezisi değil,  
onun istediği… Çok eğlendi ama Ata’sına gitmek istiyor. 14 yaşına kadar örgün eğitim alamamış Abdullah,  nasıl olu-
yor da bu kadar sevebiliyor Atatürk’ü? Canım Abdullah… Ertesi gün Anıtkabir’de yaşadığı duyguları bana sımsıkı sa-
rılarak anlatmaya çalışıyor.  Ne çok duygulu anı paylaştığımızı hayretle izliyorum.  İfade edişimiz  farklı olsa  da doya 
doya yaşıyoruz, tüm hisleri.  İlk Meclis binası… Öğrenciler ve anneleri dağılmış, her şeye dokunmak istiyorlar. Abdul-
lah’ı arıyorum,  balmumu heykellerin içinde  nefes nefese.  Atatürk heykeli önünde  dururken buluyorum,  onu.  İlk 
defa bu kadar  heyecanlı görüyorum  ve  beni gözyaşlarına  boğan sözler dökülüyor,  ağzından: 
“Sevindin  mi  Atatürk!” 
        “Öğretmenim, dondurması  çok  güzelmiş.”,  “Öğretmenim,  burası  Elazız’dan  büyük?”  “Öğretmenim gene 
gelah mı?”,  “Nergiz öğretmen, sen burda nası okudin?” , “Öğretmenim bu binalar hepsi büyüktür?”…  Günlerce 
kulaklarımda çınlayacak birbirinden güzel sorular. Dönmeye hazırız. Son vedalaşmaları yaparken aracımızın arkasın-
dan,  bir polisevi  çalışanı  su döküyor.  Gözleri  gibi  baktılar çocuklarımıza,  gözlerimiz doluyor,  işte yine.  Abdullah, 
kulağıma eğiliyor yanımda,  bir şey söyleyecekken arkadan  Down Sendromlu Mete,  annesinin  yanında  ağlamaya 
başlıyor.  Arka koltuklara bakıyorum,  Mete bağırıyor:  “Anneeee,  burda kalalım!” 
Dönüş yolunda neredeyse iki saat geçmiş,  beni sınıfın dışına çıkaran, hayallerimi ve umutlarımı yeşerten Abdullah,
yanımda uyuyakalmak üzere.  Ona göre bu kadar  emek  verilerek  geldiler  diye  elbette ki  sevinmeliydi,  Atatürk… 
Canım Abdullah,  sen bana neler yaptın iki günde?  Durur muyum ben artık?  Bir hayal ile yola çıkabilmeyi  öğrettin 
bana.  Gerçekten istersem başarabileceğimi… Şu hissettiğim yorgunluğun her şeye değebileceğini… Bir öğretmenin 
ışığında aydınlanabileceğini ufukların… Ve bir öğretmenin tüm yaşamını etkileyebileceğini öğrencilerinin… Aracımı-
zın ışıkları sönüyor. Tatlı yorgunlukla derin nefesimi alırken Abdullah’ın başı koluma düştü düşecek.  “Şşş,  Abdullah 
sen bana ne diyecektin, oğlum?” Yarı uykulu kulağıma fısıldıyor, Abdullah: “Öğretmenim, televizyonda dizide  Sele-
nay var ya…”,  “Evet?”,  “ Eve gidince Selenay’a  mektup yaz,  İstanbul’a da gidelim.” 
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              Zihinsel   engelli   bir   öğrenci   ne   kadar  sevebilirdi   ki  hiç   tanışmadığı  birini? 
Beni ne kadar etkileyebilirdi bu sevgi dolu gitme isteği?  Bana ne kadar geniş hayal kurdu-
rabilir ve ne  kadar  umutlandırabilirdi beni?  Bir sınıfın,  bir okulun  içine sığabilen bir şey 
miydi  eğitim?   Henüz  bilmiyordum  böyle  olmadığını… 
“Öğretmenim bizi oraya götür!” Bu sözleri, Anıtkabir ve Atatürk fotoğraflarını her fırsatta 
görmek isteyen 14 yaşındaki öğrencim Abdullah söylüyor.  Tarih,  9 Kasım 2006 ve biz öğ-
retmenler, Elazığ’ın yepyeni zihinsel engelliler okulunda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni 
için hazırlık yapıyoruz. 
“Öğretmenim bizi oraya götür!” Bunu ilk kez söylemiyor ama nedense bu kez daha bir yü-
reğime işliyor  Abdullah’ın ses tonu,  masumluğu.  “Bize çok uzak orası oğlum...” diyorum, 
“İmkânsız…” diyorum,  daha  birçok şey  söylüyorum  ama bir işe  yaramıyor.

                                                          Nergiz  KÜÇÜKYILDIRIM
                                                         Yenimahalle - Ümit Kaplan Özel Mesleki Eğitim Merkezi 

                                                             Özel Eğitim Öğretmeni
              

                                                         BİRİNCİLİK  ÖDÜLÜ JJ

BİZİ ORAYA GÖTÜR!

 Israr ediyor.  Her seferinde, sınıftaki diğer zihinsel engelli öğrencilerim de Abdullah gibi başlarını öne eğiyorlar. Etkili-
yor onları, beni de etkilediği gibi.  Yutkunuyorum… Hiç birinin ne Elazığ dışına çıkmışlığı var ne de çıkabilecek durum-
ları...
      Gece oluyor, üzgün hissediyorum kendimi, uyku uzak gözlerimden. Abdullah’ın sözleri ve çaresizliğim… Fırladığım 
gibi yataktan gecenin üçünde alıyorum kalemi kâğıdı döküyorum içimi: “Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, 
Değerli Büyüğüm, 23 Nisan Haftası’nda gelelim.” Diyorum. “Benim çocuklarımın da hakkı.” Diyorum. “Çaresiz kalmış 
bir zihinsel engelliler öğretmeniyim.” diyorum… Kalemim durduğunda iki sayfa mektup bitmiş, sabah yaklaşmış, içim-
de beliren umutlu huzurla,  hiçbir satırına dokunmadan  öylece zarfa koyuyorum  ve  artık  rahatça  uyuyorum.
      Sabah okula giderken  önünden geçtiğim postaneden atıyorum mektubumu ve okuldaki törene yetişiyorum. Saat 
9’u 5 geçe Abdullah’ın  gözlerindeki  Atatürk sevgisine  hayretle bakıyorum.  Tören sonrası,  “Ben,  Meclis  Başkanı’na 
mektup yazdım, Abdullah!” dediğimde sebebini soruyor.  “Çünkü,  23 Nisan ondan sorulur.  Belki de  bizi  davet eder, 
araç verir, hep beraber gideriz, Ankara’ya.” diyorum. Sarılıyor, bana canım.
      Her  hafta  soruyorlar.  Hayır,  cevap yok.  Ne arayan var ne soran.  Aralık? Yok.  Ocak?  Yok.  Şubat?  Aaa  unutmuş 
çocuklar,  sormuyorlar artık.  Galiba ben de bıraktım merak etmeyi.  TBMM  Başkanı’na  mektup yazdım!  Gülüyorum 
aklıma  geldikçe.   
      Mart’ın ilk haftası okul çıkışı, bol gürültülü çarşıda geziyorum. Kayıtlı olmayan bir numara arıyor. Açıyorum, bir ka-
dın kimliğimi teyit edip  “Sessiz bir yere geçin!”,  diyor.  Neden?  Dolandırıcı mısınız,  kardeşim!  Kadın artık bağırıyor:  
“Hanfendiiii ! Sessiz bir yere geçin!  TBMM Başkanı sizinle konuşmak istiyor!”  Neeee?  Kiiim? Sessiz yer? “Tamam ta-
mam geçiyorum.” Halıcı! Halı mağazası var yanımda. Dalıyorum içeri, mağaza sahibi ile göz gözeyiz. “TBMM Başkanı 
ile burada konuşabilir miyim?” diye soruyorum, “Buyur konuş.” diye cevaplıyor yaşlı adam şaşkın. Allah’ım! Heyecan-
dan kalbim kulaklarımda atıyor. Birden,  “Öğretmenim!” diyor karşıdan Sayın Başkan,  “Mektubun önümde, beni çok 
duygulandırdı…” İlk sözü bu. 23 Nisan Haftası’na öğrencilerimle birlikte Ankara’ya davet ettiğini söylüyor, “ Abdullah’-
ın Anıtkabir  ve  TBMM dışında gezmek istediği yer var mı?” diye soruyor.  Abdullah, havalara uçacak,  diyecek oluyo-
rum. Ayrıntılar  için  Özel Kalem Müdürlüğü’nün  arayacağını anlatıyor.
      Heyecandan halıların üstüne düşeceğim neredeyse. Ne kadar uzunmuş bu mektubun yolu. Telefonu kapatıyorum, 
halıcı kapıyı tutmuş beni bekliyor.  Kimseyi almamış içeri amcam, sarılıp öpmemek için zor tutuyorum kendimi.  Önce 
Abdullah’ın annesini sonra okul müdürünü arıyorum.  Sevinçten hoplaya zıplaya yürüyorum,  eve kadar.  Yalnızım Ela-
zığ’da.  Annemi  ve  örnek  aldığım emekli  ilkokul  öğretmeni  babamı da  arıyorum.  Tarifsiz  bir sevinç… Ne yaptırdın 
bana,  neler yaşıyorum böyle,  canım Abdullah?
      Uzun telefon trafikleri... TBMM, Elazığ Valiliği, Elazığ İl Millî Eğitim Müdürlüğü,  yazışmalar derken hazırlıklar 
yapıyoruz.  Ankara’ya  yolculuğa  yirmi  gün  kala  babamı  kaybediveriyorum.  Canım öğretmenimi. Tam  vaz-
geçecekken   gitmekten,  annem,   “Abdullah’ın  isteğini  yarıda  bırakmamanı  isterdi.”  deyince  hazırlıklara 
devam  ediyorum. 
 

        Kar yağıyor,  nasıl da güzel bir sabah…  Duygu dolu anlarla  geçecek  iki gün için yola çıkıyoruz.  Başta Abdullah, 
8 öğrencim  4’ünün il dışına hiç çıkmamış annesi,  müdür ve rehber öğretmenle birlikte.  Havalıyız.  Konaklamak ve 
istediğimiz yerleri gezmek için polisevi çalışanlarının,  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın, Başkentin misafirle-
riyiz, biz.  
        Sabah güzelce giyinip bize tahsis edilen araçla TBMM’ye gidiyoruz. Gece şehre girerken pek bir yer görememiş 
çocuklarım ve annelerim etrafı şaşkın şaşkın izliyor. Abdullah sanki daha önce Ankara’ya gelmiş gibi mağrur duruyor. 
Ona her bakışımda gülümsetiyor,  beni.  TBMM Başkanı’nın  bizi kabul edeceği  küçük salona  yerleşirken  hepsi çok 
mutlu.  Eyvah Ömer’in burnunda sümük var!  Nefes verirken şişiyor, alırken burnuna giriyor.  Anneler meşgul. Men-
dil arıyorum, nafile.  Sayın Başkan salona giriyor,  tebrikler, konuşmalar, teşekkürler… Herkes ne  kadar ilgili, tek tek 
bize  ikramda bulunuyor,  tüm çalışanlar.  Abdullah kendinden  emin gülümsüyor,  hayali gerçekleştiği  için teşekkür 
ederken.  Ben “Öğretmenine teşekkür etmelisin.” gibi bir cümle duyarken  Ömer nereye koşuyor?  Sayın  Başkan’ın 
kucağına oturmaya! Filmin yavaş hali: Sümük şişiyor iniyor… Oturdu kucağına, elini öpmeye çalışıyor.  Flaşlar sürekli 
patlıyor. Ömer yerine dönüyor, sümük yok!  Nerde?  Aman Allah’ım!  Başkan’ın elinde!  Öperken orada bırakmış!
 Gidelim biz,  çıkalım gezelim… Hah, kabul bitiyor.  Mutlu son: Toplu fotoğraf…
        “Anıtkabir’e ne zaman gideceğiz?” diye sürekli soruyor,  Abdullah.  Gidilen  Harikalar  Diyarı ve Sirk Gezisi değil,  
onun istediği… Çok eğlendi ama Ata’sına gitmek istiyor. 14 yaşına kadar örgün eğitim alamamış Abdullah,  nasıl olu-
yor da bu kadar sevebiliyor Atatürk’ü? Canım Abdullah… Ertesi gün Anıtkabir’de yaşadığı duyguları bana sımsıkı sa-
rılarak anlatmaya çalışıyor.  Ne çok duygulu anı paylaştığımızı hayretle izliyorum.  İfade edişimiz  farklı olsa  da doya 
doya yaşıyoruz, tüm hisleri.  İlk Meclis binası… Öğrenciler ve anneleri dağılmış, her şeye dokunmak istiyorlar. Abdul-
lah’ı arıyorum,  balmumu heykellerin içinde  nefes nefese.  Atatürk heykeli önünde  dururken buluyorum,  onu.  İlk 
defa bu kadar  heyecanlı görüyorum  ve  beni gözyaşlarına  boğan sözler dökülüyor,  ağzından: 
“Sevindin  mi  Atatürk!” 
        “Öğretmenim, dondurması  çok  güzelmiş.”,  “Öğretmenim,  burası  Elazız’dan  büyük?”  “Öğretmenim gene 
gelah mı?”,  “Nergiz öğretmen, sen burda nası okudin?” , “Öğretmenim bu binalar hepsi büyüktür?”…  Günlerce 
kulaklarımda çınlayacak birbirinden güzel sorular. Dönmeye hazırız. Son vedalaşmaları yaparken aracımızın arkasın-
dan,  bir polisevi  çalışanı  su döküyor.  Gözleri  gibi  baktılar çocuklarımıza,  gözlerimiz doluyor,  işte yine.  Abdullah, 
kulağıma eğiliyor yanımda,  bir şey söyleyecekken arkadan  Down Sendromlu Mete,  annesinin  yanında  ağlamaya 
başlıyor.  Arka koltuklara bakıyorum,  Mete bağırıyor:  “Anneeee,  burda kalalım!” 
Dönüş yolunda neredeyse iki saat geçmiş,  beni sınıfın dışına çıkaran, hayallerimi ve umutlarımı yeşerten Abdullah,
yanımda uyuyakalmak üzere.  Ona göre bu kadar  emek  verilerek  geldiler  diye  elbette ki  sevinmeliydi,  Atatürk… 
Canım Abdullah,  sen bana neler yaptın iki günde?  Durur muyum ben artık?  Bir hayal ile yola çıkabilmeyi  öğrettin 
bana.  Gerçekten istersem başarabileceğimi… Şu hissettiğim yorgunluğun her şeye değebileceğini… Bir öğretmenin 
ışığında aydınlanabileceğini ufukların… Ve bir öğretmenin tüm yaşamını etkileyebileceğini öğrencilerinin… Aracımı-
zın ışıkları sönüyor. Tatlı yorgunlukla derin nefesimi alırken Abdullah’ın başı koluma düştü düşecek.  “Şşş,  Abdullah 
sen bana ne diyecektin, oğlum?” Yarı uykulu kulağıma fısıldıyor, Abdullah: “Öğretmenim, televizyonda dizide  Sele-
nay var ya…”,  “Evet?”,  “ Eve gidince Selenay’a  mektup yaz,  İstanbul’a da gidelim.” 
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        Okulun bahçesine  adım attığımda rüzgârda savrulup  beton zeminde dola-
şan sarı çınar yaprakları karşıladı,  beni.  Bankta oturan birkaç  kız öğrenciylede 
selamlaştıktan  sonra  üşüyen  ellerimi ovuşturarak girdim,  içeri.  Öğretmenler 
odasında kimse yoktu.  Her zamanki  gibi erken gelmiştim,  okula.  Dolabımdan 
özenle çıkardığım kitaplarımı masanın üzerine koyup montumu da askıya astık-
tan sonra cama doğru yöneldim. Gökyüzünde giderek artan yağmur bulutlarını 
seyre daldım. Üşüdüğümü iyice hissedince hazırladığım ıhlamur çayını elime al-
dım, camın kenarına çektiğim sandalyede ders saatini beklemeye başladım. Gü-
neş parlak  ve  sıcak ışıklarını gözlerimizin penceresinden ne zaman çekse elim-
de bir fincan bitki çayıyla içimin yeniden ısınacağı güneşli günleri kollarım, hep. 
Demlediğim her bitki çayı, elimde sıcaklığını hissettiğim her fincan,  o  günü ha-
tırlatır, hep bana. Bugün de öyle olmuştu. Aklım, Ahmet ve Elif’in  kalbimde gü-
  neş açtıran sevgi dolu bakışlarının aydınlığındaki o güne gitmiş,  hafızamın en nadide köşesinde sakladığım 

maziye geri dönmüştüm.

         İlk  öğretmenlik  heyecanını  iliklerime  kadar hissettiğim  mesleğimin birinci yılıydı.  Hatta  altıncı  ayı. 
Yemin etmeyi  bekleyen  bir öğretmenin şevkiyle yine erkenden yollara düşmüş,  mart ayının kazma kürek
yaktıran  ayazına hayret  ederek  Ankara’nın  kuzeyindeki yuvama gelmiştim.  Okulun  soğuk demir kapısını
aralayıp  içeri  girdiğimde  her açıldığında  gıcırdayan  kapının  sesini  uğuldayan  rüzgârın  bastırdığını  fark 
etmiştim. Üşüyen ellerimi bir an evvel ısıtma gayesiyle  öğretmenler  odasına  koşar  adım giderken benim 
gibi erkenci  olan birkaç  öğrencimin  “Günaydın”larına  eşlik eden  gülümsemeleri  içimi ısıtmış, dışarıdaki 
soğuğu unutturmuştu,  bana.  Odada kimse olmadığını  görünce çayı  demleyip ders  hazırlıklarımı yapmış, 
ardından nöbetçi olduğum bahçede,  rüzgârla  kol kola,  zilin çalmasını beklemeye başlamıştım.  Giriş kapı-
sında, ders saatinin yaklaşmasıyla birer ikişer gruplarla okula  gelen  öğrencilerimizi  sınıflarına  uğurladım.
        Kısık, çatallaşmış sesimi duyan öğrencilerimin  “Geçmiş olsun öğretmenim.”  dilekleri ile geçen dersler
ve nöbetlerin ardından vakit çoktan öğleye yaklaşmıştı.  Sıradaki dersimin,  ders anlatmaktan  en çok keyif 
aldığım sınıfa, 7/A’ya, olması, günün bana en güzel armağanıydı. Biraz halsiz, biraz da ateşim yüksek halde, 
kendi kendime,  güçlü olmam gerektiğine yönelik telkinlerde bulunarak gelmiştim, sınıfa.  Kapıdan her giri-
şimde, elimdeki kitapları alarak beni  karşılayan sınıf  başkanı Elif,  yine geleneği bozmamış,  sınıfa girer gir-
mez kitaplarımı alıp  öğretmen masasının  üzerine koymuştu. Yorgun sesime, her  konuşmamda nükseden 
öksürüğüme rağmen, hastayım diye çıt bile çıkarmayan öğrencilerimin de gayretiyle dersi  tamamlamıştık. 
Zilin sesiyle tahtaya son örneği yazmış,  montumu giyip  Elif’in yardımıyla kitaplarımı da  aldıktan sonra ka-
pıya doğru yönelmiştim. Gönül  rahatlığıyla ama bitap bir halde sınıftan çıkarken “Sizin yerinize ben nöbet 
tutabilirim, öğretmenim. Soğukta üşüyüp iyice hasta olacaksınız.” diyen  Ahmet’in sözleriyle ısınmış ve ye-
niden güç bulup nöbet yerime gitmiştim. Ahmet’in tok sesi ve peltek telaffuzuyla yaptığı bu sevgi ve içten-
lik dolu teklifi bana o an adeta bir ilaç gibi gelmiş,  yavaş yavaş  yükselen  ateşimi  bile unutturmuştu. Tabii 
asıl  ilacın  ve  her  hatırladığımda  “İyi  ki  öğretmenim!”  diyeceğim  anın  bir  ders  saati  sonra  geleceğini 
bilmiyordum.
        Günün bitmesine bir ders saati kala,  boş dersimde,  öğretmenler odasında,  her zamanki  cam  kenarı 
koltuğuma oturmuş,  yağmur tanelerinin  cama  düşüşlerini,  camda  tutunma  telaşlarını  ve  kurşunî göğü 
izlerken kapının tıklamasıyla irkilmiştim.  Ahmet ve Elif’i kapının eşiğinde öyle sırılsıklam görünce  bakakal-
mış,  bu iki yavrucağın niye bu halde olduklarını idrak etmeye çalışmıştım. Bir yandan, saçlarından akan su 
                 

 tanelerini tüm dünyaya bedel o masum yüzlerinden silmeye çalışıp bir yandan da üst başlarını toparlayarak ıslak 
adımlarla bana doğru ilerleyişleri hâlâ  bugünkü gibi aklımda.  Ben, duvardaki saate bakıp dersin ortasında,  hele 
de bu halde,  buraya  hangi  sebeple  geldiklerini  düşünürken  karşımda  sıcacık  bir  gülümsemeyle  bana  bakan 
Ahmet  ve  Elif’le göz göze gelmiştim. 
        Soğuktan üşümüş, kırmızılaşmış elleriyle bana uzattıkları bir limon ve bir paket kuru naneyi  görünce  şaşkın-
lığım bir kat daha artmıştı. Önce Ahmet’in elindeki kuru nane poşetini sonra Elif’in titreyen elleriyle bana uzattığı 
limonu aldım.  Avuçlarıma bırakılmış,  dünyanın en kıymetli şeyi olan sevginin,  nane ve limona bürünmüş  haline 
dalıp gittim.  Üşüdükleri,  kaldırdıkları omuzlarından ve bana nane,  limonu uzatan ellerinin  soğukluğundan  belli 
olan bu iki eşsiz yüreğe hiçbir şey diyememiş,  onların bir güneş gibi içimi ısıtan bakışlarının  aydınlığında  elimde-
kilere öylece bakakalmıştım. Eşsiz, naif yürekleriyle ve yaşlarından büyük bir merhametle sergiledikleri bu erdem-
li davranış karşısında gözlerimde oluşan yağmur bulutlarını görmesinler diye, şu an bana anlamsız gelen bir guru-
rla, gözlerimi onlardan kaçırmıştım. O an, yaşadığım her dakika öylesine kıymetliydi ki o duyguları hep hissetmek 
ve hep böylesi engin bir sevgi denizinde yaşamak isterdim.
        Kaç dakika geçti anımsamıyorum. Sessizliği Ahmet bozmuştu: “Nane limon çayı içmeniz için size bunları aldık. 
Bugün, hep montla dolaştınız. Hemen yapıp için ki içiniz ısınsın, öğretmenim. Sizin hasta olmanıza Elif’le çok üzül-
dük.” Bir önceki dersin öğretmeninden izin alamadıkları için derse girmediklerini, zil çalıp ben bahçeden  ayrılınca 
kimseye görünmeden okuldan çıktıklarını, okulun yanındaki bakkala gittiklerini, orada limonu bulamayınca yakla-
şık on beş dakika uzaklıktaki markete gittiklerini, dönüş yolunda yağmura yakalandıklarını,  nane ve limonu alabil-
mek içinde paralarını birleştirdiklerini  Elif’ten  öğrenmiştim. Elif her şeyi anlatırken  Ahmet  peltek  konuşmasıyla 
“Yeter ki…” diyerek Elif’in  konuşmasını bölmüş,  beni bir kez  daha  can damarımdan  vuran o cümleyi kurmuştu: 
“Yeter ki çabuk iyileşin. Güzel sesinizle bize yine şiirler okuyun. Size ihtiyacımız var, öğretmenim.”  Yükselen 
duygularıma ket vurarak iyi geleceğine inandıkları nane ve limonu sahibine teslim etmenin rahatlığı yüzlerine 
yansıyan öğrencilerimi karşı koltuğa oturtmuş, soğuktan üşümüş ellerini kalorifere koymalarını söyleyip onlara 
bir daha dersten çıkmamaları için de dakikalarca nasihat etmiştim. Onlar ısındıktan ben de nasihatimi tamam-
ladıktan sonra,  hastasına ilaç veren bir doktoredasında,  kendilerine görev edindikleri  şeyi yerine getirmenin ra-
hatlığıyla birden ayağa kalkıp yüzlerindeki o saf gülüşle sınıfa gitmek üzere benden izin istediler. Üstelik giderken 
de nane limon çayını hazırlayıp getiremedikleri için benden özür dilediler.  Her sözleri ve davranışlarıyla  beni ağ-
latmaya azmetmiş bu minik ikili,  yeni adım attığım,  sevgiden ibaret mesleğimin  emsalsizliğini öğretmişti,  bana 
o gün. Onların ardından,  elimdekilere bakıp yüreğime ekilen sevgi tohumlarını adeta sulamak  istercesine yağan 
yağmura, bu defa saklamadan, gözyaşlarımla eşlik etmiştim.
        Kendimi güçlükle  toparladıktan sonra mutfağa indim.  Nane  limon çayını  demledim,  öğretmenler odasına 
çıktım. Çayımı yudumlarken pencere önüne  koyduğum fincanımın buharıyla buğulanan  cama  bakıp  Ahmet ve 
Elif’in  yüreğimde yeşerttikleri çiçekleri düşündüm. 
       Kapı açılıp aşina olduğum iki ses odaya hâkim olunca birden irkildim. Önce sandalyemi  sonra da pencerenin 
önüne serdiğim hatıramı kaldırdım.  Odaya gelen öğretmen  arkadaşlarımla günaydınlaşıp  kaynamaktan odanın 
içini buharla dolduran çayın altını kısmaya gittim. Üşümüş ellerim,  biten bitki çayımı tazelemek için su ısıtıcısına 
uzandığında  yine  aynı  ses  yankılandı  kulaklarımda:  “İçiniz ısınsın öğretmenim!”

                                                                             
                                                          Emel BENLİ
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                                                            Türkçe Öğretmeni

              
                                                         İKİNCİLİK  ÖDÜLÜ JJ

BİR FİNCAN SEVGİ

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

18 19



O O

O O
O O

O O
                                      
        Okulun bahçesine  adım attığımda rüzgârda savrulup  beton zeminde dola-
şan sarı çınar yaprakları karşıladı,  beni.  Bankta oturan birkaç  kız öğrenciylede 
selamlaştıktan  sonra  üşüyen  ellerimi ovuşturarak girdim,  içeri.  Öğretmenler 
odasında kimse yoktu.  Her zamanki  gibi erken gelmiştim,  okula.  Dolabımdan 
özenle çıkardığım kitaplarımı masanın üzerine koyup montumu da askıya astık-
tan sonra cama doğru yöneldim. Gökyüzünde giderek artan yağmur bulutlarını 
seyre daldım. Üşüdüğümü iyice hissedince hazırladığım ıhlamur çayını elime al-
dım, camın kenarına çektiğim sandalyede ders saatini beklemeye başladım. Gü-
neş parlak  ve  sıcak ışıklarını gözlerimizin penceresinden ne zaman çekse elim-
de bir fincan bitki çayıyla içimin yeniden ısınacağı güneşli günleri kollarım, hep. 
Demlediğim her bitki çayı, elimde sıcaklığını hissettiğim her fincan,  o  günü ha-
tırlatır, hep bana. Bugün de öyle olmuştu. Aklım, Ahmet ve Elif’in  kalbimde gü-
  neş açtıran sevgi dolu bakışlarının aydınlığındaki o güne gitmiş,  hafızamın en nadide köşesinde sakladığım 

maziye geri dönmüştüm.

         İlk  öğretmenlik  heyecanını  iliklerime  kadar hissettiğim  mesleğimin birinci yılıydı.  Hatta  altıncı  ayı. 
Yemin etmeyi  bekleyen  bir öğretmenin şevkiyle yine erkenden yollara düşmüş,  mart ayının kazma kürek
yaktıran  ayazına hayret  ederek  Ankara’nın  kuzeyindeki yuvama gelmiştim.  Okulun  soğuk demir kapısını
aralayıp  içeri  girdiğimde  her açıldığında  gıcırdayan  kapının  sesini  uğuldayan  rüzgârın  bastırdığını  fark 
etmiştim. Üşüyen ellerimi bir an evvel ısıtma gayesiyle  öğretmenler  odasına  koşar  adım giderken benim 
gibi erkenci  olan birkaç  öğrencimin  “Günaydın”larına  eşlik eden  gülümsemeleri  içimi ısıtmış, dışarıdaki 
soğuğu unutturmuştu,  bana.  Odada kimse olmadığını  görünce çayı  demleyip ders  hazırlıklarımı yapmış, 
ardından nöbetçi olduğum bahçede,  rüzgârla  kol kola,  zilin çalmasını beklemeye başlamıştım.  Giriş kapı-
sında, ders saatinin yaklaşmasıyla birer ikişer gruplarla okula  gelen  öğrencilerimizi  sınıflarına  uğurladım.
        Kısık, çatallaşmış sesimi duyan öğrencilerimin  “Geçmiş olsun öğretmenim.”  dilekleri ile geçen dersler
ve nöbetlerin ardından vakit çoktan öğleye yaklaşmıştı.  Sıradaki dersimin,  ders anlatmaktan  en çok keyif 
aldığım sınıfa, 7/A’ya, olması, günün bana en güzel armağanıydı. Biraz halsiz, biraz da ateşim yüksek halde, 
kendi kendime,  güçlü olmam gerektiğine yönelik telkinlerde bulunarak gelmiştim, sınıfa.  Kapıdan her giri-
şimde, elimdeki kitapları alarak beni  karşılayan sınıf  başkanı Elif,  yine geleneği bozmamış,  sınıfa girer gir-
mez kitaplarımı alıp  öğretmen masasının  üzerine koymuştu. Yorgun sesime, her  konuşmamda nükseden 
öksürüğüme rağmen, hastayım diye çıt bile çıkarmayan öğrencilerimin de gayretiyle dersi  tamamlamıştık. 
Zilin sesiyle tahtaya son örneği yazmış,  montumu giyip  Elif’in yardımıyla kitaplarımı da  aldıktan sonra ka-
pıya doğru yönelmiştim. Gönül  rahatlığıyla ama bitap bir halde sınıftan çıkarken “Sizin yerinize ben nöbet 
tutabilirim, öğretmenim. Soğukta üşüyüp iyice hasta olacaksınız.” diyen  Ahmet’in sözleriyle ısınmış ve ye-
niden güç bulup nöbet yerime gitmiştim. Ahmet’in tok sesi ve peltek telaffuzuyla yaptığı bu sevgi ve içten-
lik dolu teklifi bana o an adeta bir ilaç gibi gelmiş,  yavaş yavaş  yükselen  ateşimi  bile unutturmuştu. Tabii 
asıl  ilacın  ve  her  hatırladığımda  “İyi  ki  öğretmenim!”  diyeceğim  anın  bir  ders  saati  sonra  geleceğini 
bilmiyordum.
        Günün bitmesine bir ders saati kala,  boş dersimde,  öğretmenler odasında,  her zamanki  cam  kenarı 
koltuğuma oturmuş,  yağmur tanelerinin  cama  düşüşlerini,  camda  tutunma  telaşlarını  ve  kurşunî göğü 
izlerken kapının tıklamasıyla irkilmiştim.  Ahmet ve Elif’i kapının eşiğinde öyle sırılsıklam görünce  bakakal-
mış,  bu iki yavrucağın niye bu halde olduklarını idrak etmeye çalışmıştım. Bir yandan, saçlarından akan su 
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         Otobüs  hareket  ettiğinde  beni  uğurlayan  eniştemin  ve  ablamın endişeli 
bakışları,  uzun  bir   süre  gözlerimin  önünden  gitmemişti.  Ankara’dan  aldığım 
kitabın  arka  sözünü  okuduktan  sonra  ön  koltuğun  fileli  cebine  yerleştirdim. 
Okuyasım yoktu.  Gözlerimi  kapadım  ve  on  üç saatlik  yolu  düşündüm.  Gece, 
tam anlamıyla zifirdi.  Ay yoktu  ve  yıldızlar  da sanki  is  tutmuştu.  Tedirgindim. 
Bu  tedirginliği   aşmak   için   bilmediğim  bir  diyarda  öğretmenlik   yapacağımı
aklıma  getiriyor,   heyecanlanıyor,  başka  bir  ruh   haline  girmeyi  deniyordum. 
Ankara’nın çıkışına  doğru  yaklaşırken,  muavinin  tercihi  olan  bir  filmi  izleme-
ye  koyulduk.  Bir komedi  filmiydi,  bizim  sinemamızdandı.  Filmin bir sahnesin-
de,  evleneceği  kızın  başkasıyla  evlendiğini  öğrenen  erkeğin  saçları  bir  anda 
beyazlamıştı.  Bu  sahneye  gülünür  müydü?  Bilemedim. 
Yolcular  gülünce,  ben  de  güldüm.

         Diyarbakır’a    gelmiştim.    Sabah   saatleriydi.    Kent,    yeni   güne   uyanmışlığın   koşuşturmasındaydı. 
Günümüzün   binaları,   kenti   çevreleyen   dünümüzün  surlarının  tepesine  dikilmiş,  “Biz   varız,  siz   gidin 
artık.”  der  gibiydiler.  Kimseyi  umursamayan   halleriyle  kadim  surlar,  tarih  kokuyordu.  Taşların  üzerinde 
ellerimi   gezdirdim.  Onlara   dokundukça,   Alparslan,  Sultan  Şeyhmus,  Süleyman  Nazif,  Ziya  Gökalp  tüm 
azametiyle   gözlerimde  canlanıyordu.   Şehir,  beni  o  an  sarıp  sarmalamıştı.  Diyarbakır,  artık  benim  yeni 
memleketimdi.

        Atamamın   yapıldığı   köyü   öğrendikten  sonra,   beni   oraya   ulaştıracak   minibüsün  hareket  edeceği 
durağı  buldum.   Ham  bir  yoldan,   toz   toprak  bulutu  içinde   ve   bundan  sonra  aynı  yerde  yaşayacağım 
insanların  beni  tanımak  amacıyla  sorduğu  sorular  ve  cevaplarıyla  köye  ulaşmıştık. 

         Diyarbakır’ın   insanı   gurbette  olana  “garip”  der.   Hele  bekâr  bir  erkeksen,   garip  kelimesinin  içine 
kimsesizliğin  yanında,  genellikle  bir  kadından  beklenen  temizlik,  yemek  yapma  gibi  rolleri  de  koyar  ve 
bunları   yapamayacağı   endişesini   de  ekler.   Yemeğe  çağırdıklarında   özellikle   bu  şekilde  tanımladıkları 
garipliğe  vurgu   yaparak  daha  bir  ısrarcı  olurlar. 

        Köye   geldiğim  ilk   gün  aynı   ısrarla  karşılaşınca,  özellikle  “Sen  garipsin.”  dediklerinde  bir  tuhaf  ol-
muştum.  Evet,  gariptim ve tek derdim,  sıcak bir oda  ile sıcak  bir  yemekti.  Muhtar,  evine  davet  ettiğinde 
odunla  ısıtılmış  sıcacık  bir  evde;   yufka  ekmek   ile   soğuk  kavurmadan  oluşan  menüyle  karşılanmıştım. 
Ne  garibi,  dünyanın  en  zengini  bendim.  

       Köy,  o  kadar  yüksek   bir  rakıma  sahipti  ki  bazı  günler  bulutlar  köyün  üzerine  ağar,   yamaçları  bile
 görmez   olurduk.   Bugün de  öyle  bir  gündü,  işte.  Soğuk  ve  nemli. Hava  kar  topluyordu,  insanın  etinin 
içinde kemiği titrer ya,  hava,  bu söyleyişin  hakkını veriyordu.   Okulu,  böyle  bir  hava da  muhtarla  birlikte 
açtık.  Benden  önceki  öğretmen  bir  ay  önce,  ilçeye  yakın  bir  köye  tayin  olmuştu.  Sınıf  donanımı  bakı-

mından   hemen   müdahale   gerektiren  bir  aksaklık  yoktu.  Eğitim  ve  öğretime  hazırdı.  Ben,  hazır 
mıydım?  Hazırdım  ya  da  hazır  olduğumu  sanıyordum.

       Çocuklarla kuracağım  iletişimin kalitesinin,  aynı  zamanda  eğitim  ve  öğretim faaliyetlerinin  de  kali-
tesi olduğunu biliyordum.  Bu bilme,  uygulamalarıma yansımıyordu.  Daha kötüsü de ben bunun farkında 
değildim.  Çocukların, anlattıklarımı kavrayamadıklarını gördükçe, sanki sorun onlardaymış gibi onları suç-
luyordum. Hatta bazen avazım çıktığı kadar bağırdığım bile oluyordu. Ülkenin en ücra köşesinde bir bürok-
rat olduğumu,  kutsal  bir  mesleğin  üyesi olduğumu biliyordum  ama  her  çocuğun  öğrenebileceği  farklı 
öğretim  yöntemlerinin  olabileceğini  bilmiyordum.  Çocukların da duyguları,  korkuları, coşkuları  velhasıl 
kendilerine  özgü  bir  duygu  dünyaları  olabileceği  nedense  aklıma  hiç  gelmiyordu. 

       Göreve başlayalı iki ayı geçmişti.  Çocuklarla her şey yolunda gidiyor gibiydi ya da bana öyle geliyordu. 
Beşinci  sınıflarla matematik  dersi yapacağım  için  diğer sınıfları ödevlendirmiştim.  Üçüncü sınıflar resim 
yapacaktı.  Sefer,  “Öğretmenim, neyin resmini yapacağız?” diye sorunca  “Otlayan ineklerin resmini yapa-
cağız.” dedim. Sefer, “Öğretmenim, ben ineği ahırda saman yerken yapacağım.” dedi. “Sefer, Türkçe konu-
şuyorum, beni anlamıyor musun? İnekler dışarıda otlayacak!” derken Ramazan topu gibi gürledim ve gür-
lemeye devamettim. “Ben ne dediysem onun resmi yapılacak!” 

       Rüzgâra  yakalanmış  kurumuş  yaprak  gibi  savrulan  çocuklar,  başlarını  öne  eğmiş fırtınanın dinme-
sini  bekliyorlardı.   Bense,   otoriteme   zeval   getirmediğim için mutluydum.  Matematik   dersi   yapmak
üzere beşinci sınıflara yöneldim.  Arada sırada,  göz ucuyla  da  Sefer’e, resim  yapıp yapmadığına bakıyor-
dum.    Sorun   yoktu.    Resim  yapıyordu.    Ders   sonuna  doğru   Sefer   ağlamaya   başladı.  Şaşırmıştım. 
Yanına   gittim.   “Niye  ağlıyorsun?”  diye  sordum.   Cevap   vermedi.  Yaptığı  resme  baktım.  İnek  ahırın 
içindeydi.   İçindeydi   ama   kafası  kesilmiş,   ayaklarından   tavana  asılmış   vaziyette.  Adamın   biri   onu 
yüzüyordu.  “Sen ne resmi yaptın, Sefer?”  diye sorduğum yeni soruya,  “Öğretmenim,  siz  dışarda otlasın 
dediniz ya, ben önce Sarıkız’ı dışarı çıkardım. Buzda ayağı kayınca düştü, ayağı kırıldı.  Babam da onu kesti. 
Sarıkız  öldü,  Öğretmenim.” diye  cevap  verdi,  kızarmış  yaşlı  gözlerini,  gözlerimden  kaçırarak.
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Sayın  Okuyucu;
Kitabın bu bölümünde, katılımcı öğretmenlerin anıları, öğretmen isimlerinin baş harfleri
dikkate alınarak alfabetik sırayla yayımlanmıştır.

                                                              Yayın Yönetmeni

                 

      Dakikalardır   gözlerimi   tavana   dikmiş   halde   düşünüp   duruyordum, 
babamın   vefatından   beri  ilk  defa  bu  kadar  çaresiz  kalmıştım;  artık  ba-
şaramayacağımı kabul etmeli ve geri dönmeliydim. Dönmeliydim dönmsine 
de  annemin  beni  uğurlarken   yaşlı  gözlerinin  içinde  gizlediği   gururu  ve 
mutluluğu  unutamıyordum,  ağabeyimin  atandığımı  duyunca  yılların  yor-
gunluğunu  atarcasına  aldığı  rahat  nefes  hala  zihnimdeydi.
 
      Babamın  vefatından  sonra  ağabeyimle  omuz  omuza  vermiş,  evin  ge-
çimini  üstlenmiştik;  okul  dışındaki  saatlerde   işportacılık  yaparak  hayata 
tutunmaya  çalışıyorduk.  Lise  ve  üniversite  yıllarımız  hep bu  şekilde  geç-

mişti ve üniversiteden mezun olur olmaz KPSS'ye girmiştim. Dershaneye gitmeden sadece tezgahta yaptığım çalış-
malarla başarılı olacağımdan pek umudum yoktu ama çok şükür puanlar açıklandığında hepimizin yüzü gülüyordu, 
öğretmen olarak atanacak puanı almıştım.

        Tercihlerimi sıraladıktan sonra  "Tercih Dışı Atanmak İstiyorum."  seçeneğini de işaretlemiştim;  neresi olursa 
olsun çalışmaya razıydım, yıllardır onca çile çektikten sonra hiçbir şey gözümü korkutmuyordu.  Atama  sonuçları 
açıklandığında ekranda  "Van-Gürpınar-Doluçıkın İlkokulu'na atandınız."  yazısını görünce  hemen ailemin yanına 
koşmuş, müjdeyi vermiştim;  öğretmendim artık,  ülkemin yarınları benimelimdeydi,  annem  her  yerde  gururla 
"Benim oğlum öğretmen."  diyecekti,  ağabeyim  “Kazandığımız para hiçbir şeye yetmiyor,  bir  çare  bulmalıyız." 
diye  kara  kara  düşünmeyecekti.

      Doluçıkın Köyü, Van'a 84, Gürpınar'a ise 59 km uzaklıktaydı; sevdiklerime uzaklardan da uzak olduğunu  ise çok 
sonra anlayacaktım. Köyde, yaklaşık 30 hane ve 24 öğrenci vardı. Öğrenci sayısı az olduğu içinokulda tek öğretmen 
bendim,  dört sınıfı  bir arada  okutuyordum.  Okulun tozlu kapısını  açışım,  elektriksiz ve susuz  bir  hayata  alışma 
çabalarım,  cep  telefonunun  çektiği yeri  bulmak için  define  arar  gibi  yaptığım  çalışmalar  dün  gibi  aklımdaydı.  
Devletimizin tek temsilcisi olarak Doluçıkın’da bayrağımızı dalgalandırıyor olmanın verdiği gurur henüz çok tazeydi 
ama  ben  pes  etmek  üzereydim.

       Henüz öğretmenliğimin ikinci ayında olmama rağmen ilk günkü heyecanımdan eser kalmamıştı; ne kadar çaba-
larsam çabalayayım  öğrencilere de bir şey veremiyordum.  Bu duruma daha  fazla göz yumamazdım,  bu çocukları 
mağdur etmeye ve hak etmeden maaş almaya devam edemezdim. Bu düşüncelerle kararımı vermiştim;  yarın köy-
lülerle helalleştikten sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne istifa dilekçemi sunacak ve memlekete dönecektim. Annemin 
hayalleri yıkılacaktı, ağabeyim duyduklarına inanamayacaktı ama olsun, belki benim yerime öğrencilerin hayallerin-
deki gibi bir öğretmen gelecekti.  Tam da bunu düşünürken  fark ettim gerçeği;  bu çocukların hayalleri yoktu ki ha-
yallerindeki öğretmene kavuşsunlar. Türkçe ve  Hayat Bilgisi derslerinde "Hayal edin." diyerek başladığım hiçbir so-
ruya cevap alamamıştım şimdiye kadar, Görsel Sanatlar dersinde kağıda neredeyse hiçbir şey  çizmemelerinin  ne-
deni de buydu; evet bu çocukların hayalleri yoktu, hayalleri olmayan  çocuklardı  bunlar. 

HAYALLERİ  OLMAYAN  ÇOCUKLAR
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Bunu fark etmek beni öylesine yaraladı ki… Hayal kurmayan bir çocuk nasıl olurdu? Bir çocuğun hayallerinin 
olmaması demek;  Küçük Prens'in, Heidi'nin, Pinokyo'nun, Polyanna'nın ölmesi demekti. Onların ölmesi, ço-
cukluğumuzun yok olması anlamına gelirdi, çocukların hayalleriyle beslenmeyen bir dünya ise tam anlamıy-
la felaketti.

         Asıl sorun belliydi artık;  şimdi hızlı bir şekilde bu soruna çare bulmalı,  öğrencilerime hayal kurmayı öğ-
retmeliydim.  İçim öylesine heyecanla dolmuş,  zihnimde öylesine çok düşünce vardı ki  aklımdan geçenlerin 
hızına yetişemiyordum. Yarın günlerden cumaydı;  dersten sonra Van'a gidecek,  hayalleri olmayan çocukları 
tanıdığım herkese  anlatacaktım.  Ulaşabildiklerime telefon edecek,  bir kısmına da  e-posta  gönderecektim; 
benim hissettiğimi onlar da hissetmeliydi,  ancak bu şekilde bir çocuğun hayal kurmamasının ne anlama gel-
diğini anlayabilirlerdi.

      Ertesi gün ders biter bitmez  uçarcasına köy meydanına indim;  caminin önünde sohbet eden  kalabalıkla 
selamlaştıktan sonra merkeze giden bir araç olup  olmadığını sordum.  Köy  minibüslerinin  sabah  erkenden 
gittiğini öğrenince de ana yola kadar yürümeye, oradan da bulduğum ilk araçla  Van'a gitmeye karar verdim.
Köylüler,  ana yola kadar yürümenin ne kadar tehlikeli olduğunu,  kurtların  sık sık  sürülere saldırdığını bana 
yıllar  sonra  söyleyeceklerdi.

      Van'a varınca ilk işim merkeze gelince kaldığım otele gitmek oldu;  önce kendime güzel  bir oda ayarlama-
  lıydım,  sıcak  su  ve  internet  mutlaka  olmalıydı.  Köyde  su  taşımak  için  verdiğim  mücadelelerden  son-
     ra, çeşmeden  akan suya kavuşmanın verdiği  mutluluk  paha  biçilemezdi;  hayalleri  olmayan  çocukların  
     sesini  duyurmak  içinse,  internete  her  zamankinden  çok   ihtiyacım  vardı.  Otel  odamı  ayarlamış,  du-
  şumu   almış,  özlediğim   yemeklere   olan   hasretimi  gidermiştim;   artık   daha  fazla  vakit  kaybetmeden  
çalışmaya  başlamalıydım.   Öncelikle  yakın  dostlarımı   aradım  ve  aklımdakileri   anlattım,  ardından  bana   
yardımcı    olabileceğini    düşündüğüm    önemli    kişilere    e-posta    gönderdim;   hiçbir   fırsatı    kaçırmak  
istemiyordum. 

       Yaptığım  görüşmelerden  sonra  köydeki  bir  hafta  çok  zor geçti;  yazdıklarıma  cevap  olup  olmadığını,  
kimlerin   bana   nasıl   destek   olabileceğini  çok  merak  ediyordum.   Cuma   günü   yine  uçarcasına   Van'a 
gittim;  bu  sefer  sıcak  su  ve  özlediğim  yemekleri  bile  ikinci plana  atmış, otele uğramadan gördüğüm  ilk
internet kafeye girivermiştim.  Gelen cevapları okuyunca mutluluktan  havaya  zıplamamak için  kendimi  zor  
tuttum.  Büyük   bir   yayınevi  istediğim  kadar  kitap  bağışlamaya  hazırdı,  önemli  bir  yardım  kuruluşu  da  
kuracağım  sinema  salonunun  halısını, perdelerini ve koltuklarını gönderecekti.  Arkadaşlarımın hediye ede-
ceği  pinpon  masası,  basketbol  potası  ve  fotokopi  makinesi  de  müjde  üstüne  müjde  olmuştu.  Benden  
tek  istenen,  ilçe  kaymakamının  imzasıyla  resmi  bir  başvuru  yapmamdı.  Bu  mutlulukla  İlçe  Millî  Eğitim 
Müdürümüze  telefon  ederek  okulla  ilgili  önemli  bir  konuyu  görüşmek  istediğimi  söyledim ve  pazartesi 
gününe randevu aldım; pazartesi günü müdürümüzün makamında tüm gelişmeleri ayrıntılarıyla anlattım ve 
Kaymakam  Beyle  görüşmek için  izin  istedim. İlçe Millî Eğitim Müdürümüz  sadece izin değil,  bir  de müjde 
verdi;  uydu net sistemiyle  çok kısa süre  içerisinde  köy  okullarına internet gelecek, Ulaştırma Bakanlığı her 
okula  bilgisayar  gönderecek  ve  bir  Avrupa  Birliği  projesi  vesilesiyle  de  sık  sık  elektrik  sorunu  yaşayan  
okullara   jeneratör   alınacaktı.   Duyduklarıma   inanamıyordum;  umutlarım   ve   ideallerim  yeniden  şaha 
kalkmıştı,  hayalleri  olmayan  çocukları  çok  büyük  sürprizler  bekliyordu.  
           

 

             Kaymakam Bey,  anlattıklarımı duyunca hemen imzaladı evrağı, çabalarım için teşekkür etti ve okulu-
ma verilecek bilgisayar sayısının arttırılması için de  İlçe Millî Eğitim Müdürümüze talimat verdi.  Makamdan 
ayrılır ayrılmaz elimdeki  evrakı ilgililere  faksladım ve beklemeye başladım.  İlk  gelen  uydu  net  sistemiydi;  
onu  bilgisayarlar,  projeksiyon cihazı ve jeneratör takip etti,  hemen  ardından sinema  salonunun perdeleri, 
koltukları ve halıları geldi. Kamyonetlerin biri gelip biri giderken ben de köylülerin meraklı bakışları arasında 
okul bahçesindeki virane binayı boyuyor, kömürlüğü boşaltıyor,  depoyu temizliyordum. Köylüler ve öğrenci-
lerim deponun kütüphane,  kömürlüğün bilgisayar odası,  eski sınıfın sinema salonu olduğunu bir hafta son-
ra öğreneceklerdi. 

      Çalışmalarımı tamamladığım günün akşamı, önemli  bir  şey göstereceğimi söyleyerek köylüleri okula da-
vet ettim.  Buluşma vakti  geldiğinde karşımda  onlarca meraklı  göz vardı;  hepsini eski okul binasının önüne 
toplamış,  Doluçıkın’dan dünyaya yepyeni bir kapı açmak için sabırsızlanıyordum.  Okula girdiklerinde  gözle-
rine inanamadılar, burası Doluçıkın Köyü değildi sanki; Adana'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan ve Teksas'ta öğ-
renim  gören  Türkiyeli  öğrencilerden  gelen yardımlarla çocuklar için yepyeni  bir ortam oluşturmuş,  hayal-
lerin  kapısını  aralamıştık.  O  akşam  köylülerin  ettiği  dualar  hala  gönlümün  en  güzel  yerindedir.

      Artık okulun  bahçesi  hiç boş  kalmıyordu;  sadece  öğrencilerim değil,  gencinden yaşlısına tüm köylüler
fırsat buldukça okula geliyor, basketbol oynuyor,  pinpon turnuvaları düzenleniyor,  filmler izleniyor, kitaplar 
okunuyor ve internetin sonsuz dünyası  Doluçıkın'a kadar ulaşıyordu;  isteksiz öğrencilerden ve ilgisiz veliler-
den eser kalmamıştı. Derslerimin büyük kısmını sinema  salonunda, anlattıklarımı görsellerle destekleyerek 
yapıyordum;  böylece  öğrencilerim  hiç görmedikleri şeyleri görüyor,  kelimelerin yetersiz  kaldığı  yerlerde 
görseller  imdadıma  yetişiyordu.  Türkçe  ve  Hayat   Bilgisi  derslerinde  tüm  parmaklar  havadaydı  artık, 
Görsel  Sanatlar  dersinde  ise  kâğıtlar  dolup  taşıyordu.

      Hiçbir  karşılık   beklemeden   verilen  destekler  sayesinde  Küçük  Prens,  Heidi,  Pinokyo   ve   Polyanna 
yeniden hayat bulmuş,  öğrencilerim hayal kurmaya başlamıştı;  bense meslek hayatımın  en  büyük  dersini 
almıştım: 
                                                         “Öğretmenlik,  sadece  ders  anlatmak  değildir.”

                                                                                                                                    

.

N

A. Yaman DURMUŞOĞLU
 Altındağ-Altındağ Piri Reis İlkokulu

Sınıf Öğretmeni
                                                                                                                                           

JJ

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

24 25



O O

O O
O O

O O
Bunu fark etmek beni öylesine yaraladı ki… Hayal kurmayan bir çocuk nasıl olurdu? Bir çocuğun hayallerinin 
olmaması demek;  Küçük Prens'in, Heidi'nin, Pinokyo'nun, Polyanna'nın ölmesi demekti. Onların ölmesi, ço-
cukluğumuzun yok olması anlamına gelirdi, çocukların hayalleriyle beslenmeyen bir dünya ise tam anlamıy-
la felaketti.

         Asıl sorun belliydi artık;  şimdi hızlı bir şekilde bu soruna çare bulmalı,  öğrencilerime hayal kurmayı öğ-
retmeliydim.  İçim öylesine heyecanla dolmuş,  zihnimde öylesine çok düşünce vardı ki  aklımdan geçenlerin 
hızına yetişemiyordum. Yarın günlerden cumaydı;  dersten sonra Van'a gidecek,  hayalleri olmayan çocukları 
tanıdığım herkese  anlatacaktım.  Ulaşabildiklerime telefon edecek,  bir kısmına da  e-posta  gönderecektim; 
benim hissettiğimi onlar da hissetmeliydi,  ancak bu şekilde bir çocuğun hayal kurmamasının ne anlama gel-
diğini anlayabilirlerdi.

      Ertesi gün ders biter bitmez  uçarcasına köy meydanına indim;  caminin önünde sohbet eden  kalabalıkla 
selamlaştıktan sonra merkeze giden bir araç olup  olmadığını sordum.  Köy  minibüslerinin  sabah  erkenden 
gittiğini öğrenince de ana yola kadar yürümeye, oradan da bulduğum ilk araçla  Van'a gitmeye karar verdim.
Köylüler,  ana yola kadar yürümenin ne kadar tehlikeli olduğunu,  kurtların  sık sık  sürülere saldırdığını bana 
yıllar  sonra  söyleyeceklerdi.

      Van'a varınca ilk işim merkeze gelince kaldığım otele gitmek oldu;  önce kendime güzel  bir oda ayarlama-
  lıydım,  sıcak  su  ve  internet  mutlaka  olmalıydı.  Köyde  su  taşımak  için  verdiğim  mücadelelerden  son-
     ra, çeşmeden  akan suya kavuşmanın verdiği  mutluluk  paha  biçilemezdi;  hayalleri  olmayan  çocukların  
     sesini  duyurmak  içinse,  internete  her  zamankinden  çok   ihtiyacım  vardı.  Otel  odamı  ayarlamış,  du-
  şumu   almış,  özlediğim   yemeklere   olan   hasretimi  gidermiştim;   artık   daha  fazla  vakit  kaybetmeden  
çalışmaya  başlamalıydım.   Öncelikle  yakın  dostlarımı   aradım  ve  aklımdakileri   anlattım,  ardından  bana   
yardımcı    olabileceğini    düşündüğüm    önemli    kişilere    e-posta    gönderdim;   hiçbir   fırsatı    kaçırmak  
istemiyordum. 

       Yaptığım  görüşmelerden  sonra  köydeki  bir  hafta  çok  zor geçti;  yazdıklarıma  cevap  olup  olmadığını,  
kimlerin   bana   nasıl   destek   olabileceğini  çok  merak  ediyordum.   Cuma   günü   yine  uçarcasına   Van'a 
gittim;  bu  sefer  sıcak  su  ve  özlediğim  yemekleri  bile  ikinci plana  atmış, otele uğramadan gördüğüm  ilk
internet kafeye girivermiştim.  Gelen cevapları okuyunca mutluluktan  havaya  zıplamamak için  kendimi  zor  
tuttum.  Büyük   bir   yayınevi  istediğim  kadar  kitap  bağışlamaya  hazırdı,  önemli  bir  yardım  kuruluşu  da  
kuracağım  sinema  salonunun  halısını, perdelerini ve koltuklarını gönderecekti.  Arkadaşlarımın hediye ede-
ceği  pinpon  masası,  basketbol  potası  ve  fotokopi  makinesi  de  müjde  üstüne  müjde  olmuştu.  Benden  
tek  istenen,  ilçe  kaymakamının  imzasıyla  resmi  bir  başvuru  yapmamdı.  Bu  mutlulukla  İlçe  Millî  Eğitim 
Müdürümüze  telefon  ederek  okulla  ilgili  önemli  bir  konuyu  görüşmek  istediğimi  söyledim ve  pazartesi 
gününe randevu aldım; pazartesi günü müdürümüzün makamında tüm gelişmeleri ayrıntılarıyla anlattım ve 
Kaymakam  Beyle  görüşmek için  izin  istedim. İlçe Millî Eğitim Müdürümüz  sadece izin değil,  bir  de müjde 
verdi;  uydu net sistemiyle  çok kısa süre  içerisinde  köy  okullarına internet gelecek, Ulaştırma Bakanlığı her 
okula  bilgisayar  gönderecek  ve  bir  Avrupa  Birliği  projesi  vesilesiyle  de  sık  sık  elektrik  sorunu  yaşayan  
okullara   jeneratör   alınacaktı.   Duyduklarıma   inanamıyordum;  umutlarım   ve   ideallerim  yeniden  şaha 
kalkmıştı,  hayalleri  olmayan  çocukları  çok  büyük  sürprizler  bekliyordu.  
           

 

             Kaymakam Bey,  anlattıklarımı duyunca hemen imzaladı evrağı, çabalarım için teşekkür etti ve okulu-
ma verilecek bilgisayar sayısının arttırılması için de  İlçe Millî Eğitim Müdürümüze talimat verdi.  Makamdan 
ayrılır ayrılmaz elimdeki  evrakı ilgililere  faksladım ve beklemeye başladım.  İlk  gelen  uydu  net  sistemiydi;  
onu  bilgisayarlar,  projeksiyon cihazı ve jeneratör takip etti,  hemen  ardından sinema  salonunun perdeleri, 
koltukları ve halıları geldi. Kamyonetlerin biri gelip biri giderken ben de köylülerin meraklı bakışları arasında 
okul bahçesindeki virane binayı boyuyor, kömürlüğü boşaltıyor,  depoyu temizliyordum. Köylüler ve öğrenci-
lerim deponun kütüphane,  kömürlüğün bilgisayar odası,  eski sınıfın sinema salonu olduğunu bir hafta son-
ra öğreneceklerdi. 

      Çalışmalarımı tamamladığım günün akşamı, önemli  bir  şey göstereceğimi söyleyerek köylüleri okula da-
vet ettim.  Buluşma vakti  geldiğinde karşımda  onlarca meraklı  göz vardı;  hepsini eski okul binasının önüne 
toplamış,  Doluçıkın’dan dünyaya yepyeni bir kapı açmak için sabırsızlanıyordum.  Okula girdiklerinde  gözle-
rine inanamadılar, burası Doluçıkın Köyü değildi sanki; Adana'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan ve Teksas'ta öğ-
renim  gören  Türkiyeli  öğrencilerden  gelen yardımlarla çocuklar için yepyeni  bir ortam oluşturmuş,  hayal-
lerin  kapısını  aralamıştık.  O  akşam  köylülerin  ettiği  dualar  hala  gönlümün  en  güzel  yerindedir.

      Artık okulun  bahçesi  hiç boş  kalmıyordu;  sadece  öğrencilerim değil,  gencinden yaşlısına tüm köylüler
fırsat buldukça okula geliyor, basketbol oynuyor,  pinpon turnuvaları düzenleniyor,  filmler izleniyor, kitaplar 
okunuyor ve internetin sonsuz dünyası  Doluçıkın'a kadar ulaşıyordu;  isteksiz öğrencilerden ve ilgisiz veliler-
den eser kalmamıştı. Derslerimin büyük kısmını sinema  salonunda, anlattıklarımı görsellerle destekleyerek 
yapıyordum;  böylece  öğrencilerim  hiç görmedikleri şeyleri görüyor,  kelimelerin yetersiz  kaldığı  yerlerde 
görseller  imdadıma  yetişiyordu.  Türkçe  ve  Hayat   Bilgisi  derslerinde  tüm  parmaklar  havadaydı  artık, 
Görsel  Sanatlar  dersinde  ise  kâğıtlar  dolup  taşıyordu.

      Hiçbir  karşılık   beklemeden   verilen  destekler  sayesinde  Küçük  Prens,  Heidi,  Pinokyo   ve   Polyanna 
yeniden hayat bulmuş,  öğrencilerim hayal kurmaya başlamıştı;  bense meslek hayatımın  en  büyük  dersini 
almıştım: 
                                                         “Öğretmenlik,  sadece  ders  anlatmak  değildir.”

                                                                                                                                    

.

N

A. Yaman DURMUŞOĞLU
 Altındağ-Altındağ Piri Reis İlkokulu

Sınıf Öğretmeni
                                                                                                                                           

JJ

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

24 25



O O

O O
O O

O O
                                       
        "Sahne tozunu yutan birisi bir daha asla sahneden kopamaz." derler ya! Ben 
bu sözü,  "Okul tozunu sevgiyle yutan birisi, okuldan asla kopamaz." şeklinde de-
ğiştiriyorum. Benim için öyle oldu, çünkü. Daha okula başladığım ilk gün, okulda 
olmayı sevdim ben. Fedakar öğretmenlerimin çabalarını her zaman takdirle karşı-
ladım, saygıyla karşılık verdim onlara. Işık olup aydınlatmaya,  en  kutsal mesleği
 yapmaya, okul sıralarında otururken karar verdim. Öğrenciyken yaşadığım mad-
di  ve  manevi tüm sıkıntıları, yaşatmayacaktım çocuklarıma...
      Öğrencilerimi hep sevdim ben, karşılık beklemeden, fedakarca. Otuz beş yıllık  
meslek  yaşantım  boyunca ne  öğrencilerim oldu  yaralarını  sardığım, ceza alaca-
ğımı bildiğim halde karınlarını doyurduğum, baba olduğum, dost olduğum...Çün-
kü dünyada her şeyi yaptıran  gücün sevgi olduğuna inandım  ve  herkese sevgiy-
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           İnsana hizmet eden bütün meslekler kutsaldır gözümde.  Ama bizim işimiz hizmet vermekten de ötedir.  Bir 
 heykeltraş  hassasiyetinde; ruhuna şekil vermek,  geleceğe  sağlam  adımlar atmasına yardım etmek gerektiğinde 
 onların her şeyi olmak. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan... Çevrenizdeki  bütün insanlara  sorun  onu tamadığı 
 kendisinde derin  izler  bırakan  bir öğretmeni mutlaka vardır.  İşte  ben de  bu  inançla  hep o  hatırlanan  yürekte 
 kalan  öğretmen olmak istedim...
        "Mum dibine ışık vermez."  sözü misali,  binlerce kez yüreğimize dokunan anılar yaşarız da sıra o anıları anlat-
     maya geldiği zaman dilimiz" lal" olur, kelimeler "kifayetsiz" kalır.  Yıl 2009, Kılıçali Paşa İlköğretim Okulu’nda mü-
      dürlük yaparken bir veli odama geldi. Gözlerinde mahcubiyet ve çaresizlik vardı. Bir şey ister gibiydi ama bunu 
     nasıl  söyleyeceğine karar veremiyordu. "Müdürüm" diye başladı söze.  "7. sınıfta bir oğlum var,  adı Hakan. Öğ-
 retmenleri  devamsızlığı artığı için beni  sık sık uyarıyorlar.  Oğlum okuldan kaçıyor müdürüm.  Ben  eşimden ayrıl-
 dım,  oğlumla  birlikte  yaşıyorum.  Bir avukatın yanında çalışıyorum,  elimden geldiği  kadar ilgileniyorum  onunla 
 ama okuldan kaçmasına bir türlü engel olamadım. O kadar konuştum, derslerinden geri kalırsın dedim,  hiç fayda 
 etmedi.  Sabah okula birlikte geliyoruz,  ben ayrılınca arkamdan okuldan kaçıyor.  Akşam  almaya  geleceğim vakit 
 okula geliyor. Bıktım artık ne olur bir de siz konuşsanız. Zaten bu sebepten nakil geldi buraya. Belki bu okulu sever 
 de devamsızlık etmez, dedim. Başka bir yere daha mı götüreyim? Okuması lazım müdürüm, okumadan olmaz. Ba-
 na yardımcı olun,  bu problemi nasıl  aşacağımı  ben bilemiyorum. "  Annenin gözleri dolu doluydu,  ağladı ağlaya-
 caktı hani. Üzülmüştüm...Onun bu kadar çaresiz kalışına üzülmüştüm. Çok içime dokundu, bir şeyler yapmalıydım.  
 Veliye  "Ben bu konuyla ilgileneceğim,  siz hiç merak etmeyin." dedim. Yüzünde verilen bu güvenden dolayı , mut-
 lu bir gülümseme vardı.  Minnet dolu gözlerle teşekkür etti ve odadan çıktı.
         Ertesi gün öğrenciyi odama çağırdım, geldi. Ufak tefek, sessiz, mahcup mahcup bakan kara gözleri vardı. Oda-
 ma çağrılmış olmanın tedirginliyle bana bakıyordu.  "Hakan oğlum!" dedim, baba edasıyla.  "Okuldan sürekli kaçtı-
 ğını duydum,  öğretmenlerin de annen de bu duruma çok üzülüyorlar.  Derslerinde de geri kalıyorsun. Söyle baka-
lım bunun sebebi nedir? " Çocuk önce yutkundu, konuşmak istemedi, başını öne eğdi.  "Merak ediyorum, nereye 
 gidiyorsun? Nerelerde oyalanıyorsun? Başına kötü bir iş gelir sonra yaşın  daha küçük. Dışarısı güvenli olmayabilir. 
 "Anlat bakalım Hakan." Ben soruları sıralarken gözlerini açtı.  Bir çırpıda "Gittiğim  yer güvenli hocam." dedi. "Oğ-
 lum güvenli dediğin yer neresi eve mi gidiyorsun yoksa?" Gözüme manalı manalı baktı, biraz bekledi. "Hocam an-
 neme söylemezseniz anlatırım." dedi. Ben de eğer bir daha okuldan kaçmazsan, söz annene söylemeyeceğim ara-
 mızda kalacak,  dedim. "Tamam" dedi.  Başladı anlatmaya. "Hocam dayım güvercin hastası, onlarca güvercini var. 
 Bu sevgiyi bana da aşıladı. Ben de çok seviyorum güvercinleri, birlikteyken her şeyi unutuyorum. Hem biliyor mu-
     sunuz? Onlar sevdiklerini hiç terk etmiyorlar. Salıyorum uçuyorlar sonra biraz dolaşıp yine yanıma geliyorlar. 
          Beni hiç  bırakmıyorlar." dedi. O an beynimde şimşekler çaktı. Babası gitmişti ve onu özlüyordu. Güver-
             cinleri belli ki babasının yerine koymuştu. Sorun anlaşılmıştı aslında.  Ben bunları düşünürken o hala 
 
          

hala anlatmaya devam ediyordu. "Okuldan kaçıyorum çünkü güvercinleri görmeden duramıyorum.  Onların yanında
okula gelmek  benim için ikinci sırada."  "Peki dayın sana kızmıyor mu? "dedim. "O bilmiyor ki çünkü işe gidiyor.  Ha-
beri bile olmuyor. Anneme de söyleyemiyorum bana kızar diye."
       Ben güvercinlerden anlamam,  hiç öyle bir merakım da olmadı. Ama Hakan'ın sevgisini  kazanmam lazımdı. Çün-
kü  devamsızlık  probleminin anahtarı güvercinlerdi.  "Ben de  seviyorum güvercinleri." dedim,  ilgisini  çekmek  için. 
"Gökyüzünde uçarken seyretmek çok keyif veriyor bana.  Yalnız senin kadar bilgim yok tabi.  Bana anlatır mısın?  Ne 
yerler, nasıl beslenirler, nasıl eğitilirler?" Hakan'ın gözleri ışıldadı, bir öğretmen edasıyla başladı anlatmaya. İlk dersi-
mi almıştım.  Hiç bilmediğim güvercinlerin dünyasını onunla keşfetmiştim.  Öğretmenken birden öğrenci olmuştum. 
O benim ilgiyle dinlememden memnun kalıyor, anlattıkça anlatıyordu. Onu okula bağlamak için bu yeterli miydi? di-
ye düşündüm kendi kendime.  Sonra pencereden dışarı bakarken aklıma bir fikir geldi.  Odam balkona açılıyordu, ra-
hatlıkla burada güvercin besleyebilirdik. Hakan'a dönüp "Aslında ben de güvercin beslemek isterim ama nasıl bakılır
bilemiyorum. Bu balkonda güvercin beslesem bana yardım eder misin?"  Bu teklifim hoşuna gitmişti.  O an bana ba-
kan çakmak çakmak gözlerini ve masum gülüşünü asla unutamam.  "Yalnız kafesim de yok, güvercinim de. " dedim. 
"Ben hallederim hocam, dayımdan isterim,  seve seve verir." dedi. 
        Ertesi gün üç güvercin ve koca bir kafesle odama girdi. Sanki değerli bir hazine taşır gibi büyük bir itinayla kafesi 
ve güvercinleri, balkonun en uygun yerine koydu. Ve o gün okuldan kaçmadı.
       Okuldaki arkadaşlarımın bazıları bu duruma bir  anlam  veremediler  hatta yadırgayanlar bile oldu.  Oysa her şey
Hakan için  onun  okula  devamı  ve  başarısı için  değil  miydi? 
       Hakan o günden sonra okula koştura koştura geldi ve bir daha devamsızlık yapmadı. Annesi okula sevine sevine 
gelen oğlunun bu durumuna pek sevinmişti. Hakan müsait olduğum zamanlarda odama gelir,  güvercinleri besler ve 
bakımını hiç ihmal etmezdi. Odamda misafir varken içeri girmez ben yalnızken gelirdi. Çünkü onu tembihle-
miştim. O bu kuralı hiç bozmadı. Okul çıkışlarında birlikte balkondan güvercinleri uçurur takla atmalarını 
keyifle seyrederdik. Annesi almaya geldiğinde "Hemen gitmeyelim, biraz daha kalalım anne." diye yalvarırdı. 
Veli de minnet dolu gözlerle bana bakardı. "Hocam bu günleri de görecek miydim? Allah sizden razı olsun." 
dedi. Yaşadığım mutluluğu size tarif edemem. Hakan'ın ders başarısı artmış, sınavlardan başarılı sonuçlar almıştı. Her 
şey yoluna girmişti artık.  Bir gün yine okul çıkışında yanıma geldi, birlikte balkona çıktık. Paçalı olarak adlandırdığı gü-
vercini  eline alarak havaya fırlattı. Takla atarak dönmeye başladı. Uçtu uçtu...Sanki gökyüzünde özgür olmanın tadını 
çıkarıyordu. Fakat anlayamadığımız bir şekilde bahçedeki ağaçlara çarparak yere düştü. Düşmesiyle nereden çıktığını 
anlayamadığımız bir kedi üstüne atladı.  Balkondan şaşkın bir halde baka kaldık.  O esna da yanımda duran Hakan na-
sıl güvercinin yanına gitti,  kedinin ağzından güvercini nasıl kurtardı, bir türlü anlamadım. Uçtu mu bilmiyorum?  Aşa-
ğı inmesi saniye sürmedi. Güvercinin kanadı yaralanmıştı. Birlikte veterinere götürdük. Neyse ki ciddi bir şey  olma-
mıştı.        Bu olay beni  vicdanen çok rahatsız etti. Güvercinin o hali ve Hakan'ın üzülmesinden çok etkilendim.  Evde 
tüm akşam onları düşündüm. Sonra onunla konuşmaya karar verdim. Buranın güvercinler için güvenli olmadığını ve 
okulun kapanmasına az kaldığını, bakmakta zorlanacağımı, söyledim. Hakan tahmin ettiğimden daha olgun bir tavırla 
"Tamam hocam haklısınız." dedi. Güvercinleri alarak dayısına  götürdü. 
         O günden sonra okuldan kaçar diye çok korktum neyse ki korktuğum gibi olmadı. Ara sıra yanıma geldi, güverc-
inler hakkında sohbet ettik. "Yine okuldan kaçıp güvercinlere gidecek misin? " diye sordum. "Hayır hocam, okulumu 
da çok seviyorum artık." dedi. İçimde okula devamını sağlamanın gururu vardı. Ensesinden sıkıca tuttum ve sarıldım, 
memnun olduğumu göstermek için.  Okulların  kapanmasına  bir  hafta kalmıştı.  Annesiyle  birlikte  yanıma  geldiler. 
"Müdürüm size veda etmeye geldik. Biz Adana'ya taşınıyoruz,  yaptığınız her şey için teşekkür ederiz,  sizi asla unut-
mayacağız." dedi. Hakan'ın gözlerine baktım, sanki ne soracağımı anlamış gibi "orada da kaçmayacağım hocam, söz  
veriyorum." dedi. Onları kapıdan uğurlarken manevi bir rahatlık içinde, içimden şu sözleri mırıldandım.
      "Sevgi neydi? Sevgi; iyilikti dostluktu, emekti... Sevgi sahip çıkan dost, sıcak insan eli, insan emeğiydi. Sevgi iyilikti, 
sevgi emekti, sevgi fedakarlıktı."  Sevgi, insana tükenmeyen enerji veren büyük güç, içini doldurduğun zaman 
       paha biçilmez bir hazine, en büyük yaptırım, açılmayan kapıların anahtarıdır. Önemli olan o hazineyi 
       keşfedip doğru  anahtarı bulabilmektir. 
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        "Sahne tozunu yutan birisi bir daha asla sahneden kopamaz." derler ya! Ben 
bu sözü,  "Okul tozunu sevgiyle yutan birisi, okuldan asla kopamaz." şeklinde de-
ğiştiriyorum. Benim için öyle oldu, çünkü. Daha okula başladığım ilk gün, okulda 
olmayı sevdim ben. Fedakar öğretmenlerimin çabalarını her zaman takdirle karşı-
ladım, saygıyla karşılık verdim onlara. Işık olup aydınlatmaya,  en  kutsal mesleği
 yapmaya, okul sıralarında otururken karar verdim. Öğrenciyken yaşadığım mad-
di  ve  manevi tüm sıkıntıları, yaşatmayacaktım çocuklarıma...
      Öğrencilerimi hep sevdim ben, karşılık beklemeden, fedakarca. Otuz beş yıllık  
meslek  yaşantım  boyunca ne  öğrencilerim oldu  yaralarını  sardığım, ceza alaca-
ğımı bildiğim halde karınlarını doyurduğum, baba olduğum, dost olduğum...Çün-
kü dünyada her şeyi yaptıran  gücün sevgi olduğuna inandım  ve  herkese sevgiy-

GÜVERCİN BABA

Abdullah BARMAN
Çankaya-Çankaya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi

Okul Müdürü/ Fizik Öğretmeni

                                                                                                                                           JJ

           İnsana hizmet eden bütün meslekler kutsaldır gözümde.  Ama bizim işimiz hizmet vermekten de ötedir.  Bir 
 heykeltraş  hassasiyetinde; ruhuna şekil vermek,  geleceğe  sağlam  adımlar atmasına yardım etmek gerektiğinde 
 onların her şeyi olmak. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan... Çevrenizdeki  bütün insanlara  sorun  onu tamadığı 
 kendisinde derin  izler  bırakan  bir öğretmeni mutlaka vardır.  İşte  ben de  bu  inançla  hep o  hatırlanan  yürekte 
 kalan  öğretmen olmak istedim...
        "Mum dibine ışık vermez."  sözü misali,  binlerce kez yüreğimize dokunan anılar yaşarız da sıra o anıları anlat-
     maya geldiği zaman dilimiz" lal" olur, kelimeler "kifayetsiz" kalır.  Yıl 2009, Kılıçali Paşa İlköğretim Okulu’nda mü-
      dürlük yaparken bir veli odama geldi. Gözlerinde mahcubiyet ve çaresizlik vardı. Bir şey ister gibiydi ama bunu 
     nasıl  söyleyeceğine karar veremiyordu. "Müdürüm" diye başladı söze.  "7. sınıfta bir oğlum var,  adı Hakan. Öğ-
 retmenleri  devamsızlığı artığı için beni  sık sık uyarıyorlar.  Oğlum okuldan kaçıyor müdürüm.  Ben  eşimden ayrıl-
 dım,  oğlumla  birlikte  yaşıyorum.  Bir avukatın yanında çalışıyorum,  elimden geldiği  kadar ilgileniyorum  onunla 
 ama okuldan kaçmasına bir türlü engel olamadım. O kadar konuştum, derslerinden geri kalırsın dedim,  hiç fayda 
 etmedi.  Sabah okula birlikte geliyoruz,  ben ayrılınca arkamdan okuldan kaçıyor.  Akşam  almaya  geleceğim vakit 
 okula geliyor. Bıktım artık ne olur bir de siz konuşsanız. Zaten bu sebepten nakil geldi buraya. Belki bu okulu sever 
 de devamsızlık etmez, dedim. Başka bir yere daha mı götüreyim? Okuması lazım müdürüm, okumadan olmaz. Ba-
 na yardımcı olun,  bu problemi nasıl  aşacağımı  ben bilemiyorum. "  Annenin gözleri dolu doluydu,  ağladı ağlaya-
 caktı hani. Üzülmüştüm...Onun bu kadar çaresiz kalışına üzülmüştüm. Çok içime dokundu, bir şeyler yapmalıydım.  
 Veliye  "Ben bu konuyla ilgileneceğim,  siz hiç merak etmeyin." dedim. Yüzünde verilen bu güvenden dolayı , mut-
 lu bir gülümseme vardı.  Minnet dolu gözlerle teşekkür etti ve odadan çıktı.
         Ertesi gün öğrenciyi odama çağırdım, geldi. Ufak tefek, sessiz, mahcup mahcup bakan kara gözleri vardı. Oda-
 ma çağrılmış olmanın tedirginliyle bana bakıyordu.  "Hakan oğlum!" dedim, baba edasıyla.  "Okuldan sürekli kaçtı-
 ğını duydum,  öğretmenlerin de annen de bu duruma çok üzülüyorlar.  Derslerinde de geri kalıyorsun. Söyle baka-
lım bunun sebebi nedir? " Çocuk önce yutkundu, konuşmak istemedi, başını öne eğdi.  "Merak ediyorum, nereye 
 gidiyorsun? Nerelerde oyalanıyorsun? Başına kötü bir iş gelir sonra yaşın  daha küçük. Dışarısı güvenli olmayabilir. 
 "Anlat bakalım Hakan." Ben soruları sıralarken gözlerini açtı.  Bir çırpıda "Gittiğim  yer güvenli hocam." dedi. "Oğ-
 lum güvenli dediğin yer neresi eve mi gidiyorsun yoksa?" Gözüme manalı manalı baktı, biraz bekledi. "Hocam an-
 neme söylemezseniz anlatırım." dedi. Ben de eğer bir daha okuldan kaçmazsan, söz annene söylemeyeceğim ara-
 mızda kalacak,  dedim. "Tamam" dedi.  Başladı anlatmaya. "Hocam dayım güvercin hastası, onlarca güvercini var. 
 Bu sevgiyi bana da aşıladı. Ben de çok seviyorum güvercinleri, birlikteyken her şeyi unutuyorum. Hem biliyor mu-
     sunuz? Onlar sevdiklerini hiç terk etmiyorlar. Salıyorum uçuyorlar sonra biraz dolaşıp yine yanıma geliyorlar. 
          Beni hiç  bırakmıyorlar." dedi. O an beynimde şimşekler çaktı. Babası gitmişti ve onu özlüyordu. Güver-
             cinleri belli ki babasının yerine koymuştu. Sorun anlaşılmıştı aslında.  Ben bunları düşünürken o hala 
 
          

hala anlatmaya devam ediyordu. "Okuldan kaçıyorum çünkü güvercinleri görmeden duramıyorum.  Onların yanında
okula gelmek  benim için ikinci sırada."  "Peki dayın sana kızmıyor mu? "dedim. "O bilmiyor ki çünkü işe gidiyor.  Ha-
beri bile olmuyor. Anneme de söyleyemiyorum bana kızar diye."
       Ben güvercinlerden anlamam,  hiç öyle bir merakım da olmadı. Ama Hakan'ın sevgisini  kazanmam lazımdı. Çün-
kü  devamsızlık  probleminin anahtarı güvercinlerdi.  "Ben de  seviyorum güvercinleri." dedim,  ilgisini  çekmek  için. 
"Gökyüzünde uçarken seyretmek çok keyif veriyor bana.  Yalnız senin kadar bilgim yok tabi.  Bana anlatır mısın?  Ne 
yerler, nasıl beslenirler, nasıl eğitilirler?" Hakan'ın gözleri ışıldadı, bir öğretmen edasıyla başladı anlatmaya. İlk dersi-
mi almıştım.  Hiç bilmediğim güvercinlerin dünyasını onunla keşfetmiştim.  Öğretmenken birden öğrenci olmuştum. 
O benim ilgiyle dinlememden memnun kalıyor, anlattıkça anlatıyordu. Onu okula bağlamak için bu yeterli miydi? di-
ye düşündüm kendi kendime.  Sonra pencereden dışarı bakarken aklıma bir fikir geldi.  Odam balkona açılıyordu, ra-
hatlıkla burada güvercin besleyebilirdik. Hakan'a dönüp "Aslında ben de güvercin beslemek isterim ama nasıl bakılır
bilemiyorum. Bu balkonda güvercin beslesem bana yardım eder misin?"  Bu teklifim hoşuna gitmişti.  O an bana ba-
kan çakmak çakmak gözlerini ve masum gülüşünü asla unutamam.  "Yalnız kafesim de yok, güvercinim de. " dedim. 
"Ben hallederim hocam, dayımdan isterim,  seve seve verir." dedi. 
        Ertesi gün üç güvercin ve koca bir kafesle odama girdi. Sanki değerli bir hazine taşır gibi büyük bir itinayla kafesi 
ve güvercinleri, balkonun en uygun yerine koydu. Ve o gün okuldan kaçmadı.
       Okuldaki arkadaşlarımın bazıları bu duruma bir  anlam  veremediler  hatta yadırgayanlar bile oldu.  Oysa her şey
Hakan için  onun  okula  devamı  ve  başarısı için  değil  miydi? 
       Hakan o günden sonra okula koştura koştura geldi ve bir daha devamsızlık yapmadı. Annesi okula sevine sevine 
gelen oğlunun bu durumuna pek sevinmişti. Hakan müsait olduğum zamanlarda odama gelir,  güvercinleri besler ve 
bakımını hiç ihmal etmezdi. Odamda misafir varken içeri girmez ben yalnızken gelirdi. Çünkü onu tembihle-
miştim. O bu kuralı hiç bozmadı. Okul çıkışlarında birlikte balkondan güvercinleri uçurur takla atmalarını 
keyifle seyrederdik. Annesi almaya geldiğinde "Hemen gitmeyelim, biraz daha kalalım anne." diye yalvarırdı. 
Veli de minnet dolu gözlerle bana bakardı. "Hocam bu günleri de görecek miydim? Allah sizden razı olsun." 
dedi. Yaşadığım mutluluğu size tarif edemem. Hakan'ın ders başarısı artmış, sınavlardan başarılı sonuçlar almıştı. Her 
şey yoluna girmişti artık.  Bir gün yine okul çıkışında yanıma geldi, birlikte balkona çıktık. Paçalı olarak adlandırdığı gü-
vercini  eline alarak havaya fırlattı. Takla atarak dönmeye başladı. Uçtu uçtu...Sanki gökyüzünde özgür olmanın tadını 
çıkarıyordu. Fakat anlayamadığımız bir şekilde bahçedeki ağaçlara çarparak yere düştü. Düşmesiyle nereden çıktığını 
anlayamadığımız bir kedi üstüne atladı.  Balkondan şaşkın bir halde baka kaldık.  O esna da yanımda duran Hakan na-
sıl güvercinin yanına gitti,  kedinin ağzından güvercini nasıl kurtardı, bir türlü anlamadım. Uçtu mu bilmiyorum?  Aşa-
ğı inmesi saniye sürmedi. Güvercinin kanadı yaralanmıştı. Birlikte veterinere götürdük. Neyse ki ciddi bir şey  olma-
mıştı.        Bu olay beni  vicdanen çok rahatsız etti. Güvercinin o hali ve Hakan'ın üzülmesinden çok etkilendim.  Evde 
tüm akşam onları düşündüm. Sonra onunla konuşmaya karar verdim. Buranın güvercinler için güvenli olmadığını ve 
okulun kapanmasına az kaldığını, bakmakta zorlanacağımı, söyledim. Hakan tahmin ettiğimden daha olgun bir tavırla 
"Tamam hocam haklısınız." dedi. Güvercinleri alarak dayısına  götürdü. 
         O günden sonra okuldan kaçar diye çok korktum neyse ki korktuğum gibi olmadı. Ara sıra yanıma geldi, güverc-
inler hakkında sohbet ettik. "Yine okuldan kaçıp güvercinlere gidecek misin? " diye sordum. "Hayır hocam, okulumu 
da çok seviyorum artık." dedi. İçimde okula devamını sağlamanın gururu vardı. Ensesinden sıkıca tuttum ve sarıldım, 
memnun olduğumu göstermek için.  Okulların  kapanmasına  bir  hafta kalmıştı.  Annesiyle  birlikte  yanıma  geldiler. 
"Müdürüm size veda etmeye geldik. Biz Adana'ya taşınıyoruz,  yaptığınız her şey için teşekkür ederiz,  sizi asla unut-
mayacağız." dedi. Hakan'ın gözlerine baktım, sanki ne soracağımı anlamış gibi "orada da kaçmayacağım hocam, söz  
veriyorum." dedi. Onları kapıdan uğurlarken manevi bir rahatlık içinde, içimden şu sözleri mırıldandım.
      "Sevgi neydi? Sevgi; iyilikti dostluktu, emekti... Sevgi sahip çıkan dost, sıcak insan eli, insan emeğiydi. Sevgi iyilikti, 
sevgi emekti, sevgi fedakarlıktı."  Sevgi, insana tükenmeyen enerji veren büyük güç, içini doldurduğun zaman 
       paha biçilmez bir hazine, en büyük yaptırım, açılmayan kapıların anahtarıdır. Önemli olan o hazineyi 
       keşfedip doğru  anahtarı bulabilmektir. 
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         Masal   tadında  yaşanıp,   bitmeyen   öykü  titizliğinde   saklanan. 
Kalemin,   kitap   kokusuna   eşlik   ettiği;   anne   sevgisinin  kurabiyenin 
tadına  karıştığı  o  güzel  yıllar…  
         Şeker   ve  çikolatanın   en  lezzetli  olduğu  bayramlar,  parmak  parmak 
üzerindeyse küs; açılınca barışılan o naif arkadaşlıklar. Duyguların en coşkulu, 
söylemin en yalın olduğu “Çocuk işte ne yapacaksın.” deyip geçiştirilen kritik
 anlar.  Tadına  doyulmayan  oyunlar… 
         İşte    yaşamının    bu   pembe    dönemini   yaşayan   çocuklardı    hepsi.  
1-A   sınıfının   öğretmeniydim.   Öğrencilerimin   hepsi   birbirinden   sevimli,  
dikkatli  ve  akıllıydı.  İkinci  dönemin   sonlarına  doğruydu,   artık  okuma  ve 
yazmayı   iyice   öğrenmişlerdi.  Ön  dişleri  döküldüğü  için  her  biri   tıslayıp,  
duraklayıp  okuyorlardı.  İçlerinden  bir  tanesi  vardı  ki  tam  bir   cimcimeydi.   Zaten “s”  ve  “ş”  leri “ t” , 
“r” sesini de “y” olarak çıkarıyordu, buna bir de süt dişlerinin düşmesi eklenince anlayabilene  aşk olsun-
du.  Bir öğle arası oturmuş masamda yazı yazıyordum.  Bizim cimcime yanıma geldi,  “Tütstümü itti.” gibi 
bir şey söyledi, anlamamıştım.  “Efendim yavrum.” dedim. Tekrar etti bir daha, yine anlamadım.  Bir daha 
derken usanıp dışarı çıktı.  Ben yeniden yazmaya dalmıştım ki koridordaki bağırış çağırış sesleriyle  kendi-
me geldim.  Hemen sınıftan çıktım, bir de ne göreyim;  bizim  ki yaramaz  bir  erkek  çocuğunu  çekiştirip 
duruyordu. Bir yandan da ağlayarak “Tütstümü itti.” diyordu. Çok üzülmüştüm, yanına gittim gel bakalım
 “Sen  artık  yazmayı öğrendin,   tahtaya  yaz  bakalım.” dedim.  Tahtaya da  “Tütsümü itti.”  diye  yazdı ve 
ümitsizce yüzüme baktı,   sonra hızla eğri büğrü  bir şey çizdi;  üstüne  bir  çubuk  oturttu ve   “Pınay tüt.”
 yazdı.  İşte o zaman anlamıştım. 
       Şimdi ne zaman süt içen  bir  çocuk  görsem o anı buruk bir özlemle anarım.  İyi ki eğitimci olmuşum; 
şu kocaman dünyada  bir  avuç kadar bile  olsalar dokunabilmişim  öğrencilerimin yaşamına.  Umarım bu
 onurlu  dokunuşum sürer  yaşamım  boyunca. 
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YUFKA  EKMEK TÜT

         1987 yılında rotasyon sonucunda  Zonguldak’ın Karabük  ilçesinden,  Nev-
şehir’in Avanos kazasının  Üçkuyu Köyü Ortaokulu’na atandım.  Okulda göreve 
başladığımda çok şaşırmıştım.  Okulun toplam mevcudu, 28 öğrenciden oluşu-
yordu. Bu öğrencilerden  on iki tanesi  5 kilometre  ötedeki Akpınar Köyü’nden 
 geliyorlardı. 
    Köy  halkı  geçimini  hayvancılık ve tarımla sağlıyordu.  Üçkuyu halkı  oldukça 
yoksuldu. Geçimlerini sağlamak için yaptıkları alışverişlerde, ödemeyi altı, yedi 
ay  sonra,  “harmanda”  ödemek  koşuluyla  yaparlardı.  Öğrencilerin  çoğunun 
kitabı, defteri yoktu.  Giysileri  de  onların  yoksul  bir  yaşam  sürdürdüklerinin 
göstergesiydi. Zaten durumu iyi olanlar şehre göç etmişler,  yaşamlarına orada 
devam  ediyorlardı.  Köydekiler  ise  bu  yoksulluk  karşısında  bile yaşama dört  
elle sarılmış, mücadeleci, saygılı ve yardımseverdiler.
        

          
         Köye geldiğimde beş yıllık öğretmendim. Bu zamana kadar hiç köyde yaşamamıştım.  Fakat köy halkıyla 
hemen kaynaşmış, sanki onlardan biri olmuştum.  Köyde  ekonomik  durumu  çok kötü  olan bazı ailelere de 
diğer öğretmenlerle birlikte zaman zaman yardımlarda bulunuyordum.
         Kasım ayı gelmişti. Daha önce çalıştığım yerlerde, öğrencilerime önceden özel günlerle ilgili uyarıda bu-
lunurdum. Hiçbir şekilde hediye kabul etmeyeceğimi bu köyde de söyledim.
         24 Kasım yaklaşıyordu. “Sakın  bana  maddi  bir  hediye  ile gelmeyin!”  dedim.  Sizlerin  başarılı  olması 
benim için en büyük hediye sayılır.  Bizlerin sizlerden tek beklentisi bu, dedim.  24 Kasım sabahıydı.  Kalktım. 
Okula  gitmek  için  hazırlanmaya  başladım.  Tam  kahvaltımı  bitirmiştim  ki  kapının  vurulduğunu  duydum. 
Sabah sabah benim  kapıma  vuran kimdi?  Şaşırmıştım.  Kapıya  doğru  yöneldim, açtım.  Sağa  sola  baktım. 
Kapıda kimse yoktu.  Bahçe duvarının arkasından  birinin eğilip saklanarak uzaklaştığını gördüm.  Bu,  benim 
yan komşumun  torunu,  ortaokul  birinci  sınıf  öğrencisi  Serpil  idi.  Çocuk  neden  kapıya  vurmuştu? Yoksa 
dedesi  mi  rahatsızlanmıştı?  Bu  sorulara yanıt  ararken gözüm  yerdeki  poşete ilişti.  Yerde  bir poşet vardı.  
Hemen  poşeti  eğilip  aldım.  Üzerinde  kâğıt  parçasına  yazılmış  bir  not vardı.  Öğretmenim  “Öğretmenler 
Günü’nüzü  kutlarım.”  Bu  yazıyı okuyunca  kızayım mı,  üzüleyim mi,  sevineyim  mi  bilemedim. 
         Öğretmenlik mesleğimde ilk kez birinden hediye gelmişti. O da kapımın önüne bırakılmıştı. Poşeti açtım. 
İçinde iki tane yumuşacık, mis gibi kokan yufka ekmek vardı. Bu olay beni çok etkilemişti.
         Okula gidince bu öğrenciyi  yanıma  çağırdım. Teşekkür  ettim. Ekmeğimin  olmadığını  nereden  bildin? 
Dedim. Gözlerinin içi güldü, sevindi. Bir  daha  böyle bir şey yapma. Zaten ekmeğim olmadığında ben sizden 
isterim, dedim. Olsun, içimden geldi, dedi.
          Bu  hediye  otuz dört yıl boyunca  Öğretmenler  Günü’nde  bir  öğrenciden  almış  olduğum  ilk  ve  son 
hediye oldu.  Her  24  Kasım da  bu olayı  anımsar,  o  yufka  ekmeğin mis  gibi  kokusunu duyarım.  Burnuma 
köy  kokusu  gelir.  Alın  teri  ile  çalışan  köylüler  gelir.  Minicik  Serpil  gelir.
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         Fakülteyi  bitirdikten  sonra  uzunca  bir  süredir,  atanmayı  bekliyordum.
Birkaç yıl atanmadan bekleyen arkadaşlarımı düşündükçe içim daralıyordu. Bir
yıla yakındı,  beklediğim  süre.  Köydeki  evimizdeydim.  Fındıklar  toplandıktan 
sonra yapılacak iş de kalmamıştı. Her gün, atanma yazısı gelir mi diye yol gözlü-
yor, kitap okuyordum.  O gün, yine erkenden kalkmıştım. Biraz dolaştıktan son-
ra yeni başladığım bir romanı okuyordum.  Babam içeri girdi,  bana bakıp gülü-
yordu.  Arkasında sakladığı zarfı çıkarıp bana uzattı: 
       - Gözün aydın, beklediğin yazı geldi.’’ dedi. Zarfı açtım, Malatya’nın bir köyüne
atanmıştım. Zıpladım durdum, evin içinde. Anneme, babama sarılıp duruyordum. 
Onca yıl okuduktan sonra, babamın verdiği harçlıklarla yaşamımı sürdürmem, zo-
ruma gidiyordu. Artık, kendi emeğimle yaşayacaktım. Onlara da katkım olursa çok 
mutlu olacaktım. Bir anda evimizin içi şenlenmişti. Annemi, bir telaş aldı. 

JJ
Arslan  KILIÇ

Keçiören-Vildan Nurettin Demirer İlkokulu
Sınıf Öğretmeni

   

KARŞILIKSIZ  SEVGİ MAZLUM

         Çocuklarıma  derslerde  bahsi  açıldıkça,  gelecekte  iyi  para kazanacakları 
değil, aşk ve şevk ile yapacakları bir meslek sahibi olmalarını öğütlerim.  Örnek
olarak da kendimi gösteririm. Mesleğimi ne kadar çok sevdiğimi,  her gün nasıl
hazırlanarak geldiğimi anlatır dururum.  Neden bu kadar sevdiğiminse farklı bir
 hikâyesi var…
         Üniversite   sınavında  iyi  bir  puan  alamadığım  için  kısıtlı  tercih  yapma 
şansım  vardı.  Ailemin istediği bölümlere  puanım yetmiyordu.  Açıkçası benim 
de  hayallerimi   süsleyen   bir   meslek   yoktu.   Maddi  durumumuz   elverme-
diğinden  tekrar  dershaneye  gitme  şansım  olmadığı için de  puanımın  yettiği 
tek  mesleği  seçtim:  Sınıf  öğretmenliği…
      

            İlk yıl bizleri staj için Yenimahalle’de bir ilkokula görevlendirdiler. 12 yıllık  öğrencilik hayatından sonra, 
ilk  defa   bir  sınıfa  öğrenci  olarak  değil;   tek  derslik  de   olsa   öğretmen  olarak   girecektim.   Duygularım
tarifsizdi.  Bunu öğrenciler de hissetmiş olacak ki  sınıf öğretmeni dersi benim devam ettirmem için bırakınca, 
heyecandan kekelediğimi görüp gülüştüler.  Dışarıdan heyecanlı görünsem de içten içe bu sınıfta, bu elbiseler 
içerisinde ve çocukların karşısında  ne  işim olduğunu düşünüyordum ve bunu benim dışında kimse  bilmiyor-
du.  Bir ara sarı  saçları  omuzlarının üzerine düşmüş küçük  bir kız  öğrencinin  bana  hayran  hayran baktığını 
fark ettim.
             Dersin bitiminde bahçeye çıkmıştım.  Yanıma geldi, elimi tuttu.  “Beraber gezebilir miyiz?” diye  sordu. 
Bahçede birkaç  tur attık.  Yürürken bana sürekli sorular sordu.  Nerede oturduğumu, köpeğimin olup olmadı-
ğını, hangi takımı tuttuğumu… O gün okuldan ayrılırken, yanıma gelip küçük dudaklarıyla yüzüme  bir öpücük 
kondurdu. 
             Ertesi hafta tekrar  okula  geldiğimde annesiyle beraber sınıfın  kapısında  beni  bekliyordu.  Annesi bir
hediye paketi uzattı. İçinde tuttuğum takımın renkleri olan sarı kırmızı boncuklarla süslenmiş bir bileklik vardı. 
Annesi bir hafta boyunca bu hediyeyi nasıl hazırladığını, sabah okula gelirken nasıl heyecanlı olduğunu anlattı. 
Annesine teşekkür edip  ufaklığı da yanaklarından öptüm.  Daha  önce  bu  kadar  kısa  sürede,  beni bu kadar 
seven  kimse  olmamıştı.
             O gün okul çıkışında içimde  tuhaf bir mutluluk vardı.  Bahçede geçirdiğimiz beş dakika içinde bu hedi-
yeyi hak edecek  ne  yapmıştım?  Çocukların  karşılıksız  sevdiklerini  birçok  kez duymuştum  ama  buna  şahit 
olmak mükemmel bir histi.  İşte o gün zorunlu olarak seçtiğim  bu  mesleğin,  ne kadar kutsal ve  değerli oldu-
ğunu fark ettim.  Bir  ömür  boyu  beni  karşılıksız  sevecek  yüzlerce  öğrenci… Hayatta  bundan  daha  değerli
ne  olabilir ki…

        - Orada kalacağın yer var mı?  Ne yiyip ne içeceksin?  Ben, sana yiyecekler hazırlayayım. Bir süre on-
larla idare edersin dedi,  hummalı bir hazırlığa girişti.  Aynı gün, babamla  ilçeye gittik.  Babamın veresiye 
alabildiği yere. Bana bir takım elbise aldı: gri.  Yalnızca o vardı bana uyan... Bir gömlek,  bir de ayakkabı... 
Bunun, babamın bana son harcaması olmasını o kadar çok istiyordum ki... Yıllık rızıklarından  fedakârlıktı 
bu... Akşam, eve döndüğümüzde hazırlıklar bitmiş, tatlı bir telaş başlamıştı.  O gün, uyuyamadım sabaha 
kadar.  Yatakta  dönüp  durdum,  bir o  yana  bir  bu  yana.  Artık  mesleğime  başlayacaktım. 
        İkinci gün, bütün ev halkı erkenden uyanmıştı.  Sabahın köründe yaptığımız kahvaltıdan sonra yolcu-
luğum başladı.  İkindi zamanıydı Malatya’ya vardığımda.  Köyüme ulaştığımda akşam olmuştu.  Muhtarın 
evine vardım.  O gün, kalacağım bir yer buldular.  Almanya’da yaşayan, yazdan  yaza  gelen  birinin  evine 
yerleştirdiler beni.  Annemin sıkı sıkı sardığı yorganı,  içindeki yastığı  açıp o gün,  o evde kaldım.  Sonraki 
gün, okula vardım, okul müdürüyle tanıştım.  Okulda öğretmen az olduğundan beni hemen,  göreve baş-
lattılar.  İlk dersime girdim.  Ben, coğrafya eğitimi görmüştüm ama ilk dersimde tarih anlatacaktım. Sınıfa
girdiğimde öğrenciler,  ayağa  kalktılar.  Heyecandan bacaklarım titriyordu. Sesim çıkmıyordu.  Öylece bir 
süre kaldılar... El işaretleriyle oturmalarını istedim. Sesim, hiç çıkmayacak sandım. Kendimi zorladım, çat-
layan ‘’Günaydın’’ sesi, boğazımdan kaçıp kurtuldu. Kendimi tanıttım. Bir öğrencinin kitabını alıp karıştır-
dım.  Konu olarak nerede kaldıklarını sordum.  Öğretmen olmadığı için dersleri boş geçiyormuş. İlk konu-
yu biraz okudum.  Bilmediğim şeylerdi benim... Çok mutsuz olmuştum. Hazırlıksız yakalanmıştım.  Sonra-
ki  derslerde  de  aynı  sıkıntıyı  yaşadım.  Müzik,  resim,  vatandaşlık...  İlk  günümde  alanımla  ilgili  ders
anlatamamıştım.  
       Okuldan sonra ilk işim, anlatacağım derslerle ilgili kitap almak oldu. Akşam, geç saatlere kadar kitap-
ları okudum,  yüksek sesle ders anlatma  provaları  yaptım.  Sonraki konuları da gözden  geçirdim.  Ertesi 
gün, kendime  güvenim artmış,  yürüyüşüm bile değişmişti. Bir hafta içinde okuluma ve köyüme  alışmış,
öğrencilerimi adlarıyla çağırmaya başlamıştım.  Kimin adını söylesem,  adlarıyla  seslendiğim için gözleri-
nin  içi ışıldıyordu...  Mazlum da öyleydi.  Ötekilere göre daha çekingendi.  Sorulan soruyu  daha anlama-
dan, ‘’Bilmiyorum öğretmenim.’’ diyor,  kendisiyle ilgilenilmesini  istemiyordu.  Yani,  başından  savuştur-
maya çalışıyordu.  Ben, sabırla soruyu tekrar tekrar açıklayarak soruyor,  vereceği cevabı sabırla bekliyor, 
yanlışını  düzeltiyor,  ‘’Aslında  şunu demek  istedin  değil mi Mazlum?’’  diyordum.  O, ‘’Evet’’ anlamında 
başını  sallıyordu.  Mazlum,  adı   gibiydi... Mazlumdu.  Fazla  arkadaşı  yoktu.   Çok   konuşmazdı.  Benim  
dersime  ilgisi  artıyordu.  Anlattıklarımı dikkatlice dinliyor,  anlamaya çalışıyordu. Diğerlerine  göre  daha 
fazla tekrar yapıyordu.    

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

30 31



O O

O O
O O

O O
                                       
         

         Fakülteyi  bitirdikten  sonra  uzunca  bir  süredir,  atanmayı  bekliyordum.
Birkaç yıl atanmadan bekleyen arkadaşlarımı düşündükçe içim daralıyordu. Bir
yıla yakındı,  beklediğim  süre.  Köydeki  evimizdeydim.  Fındıklar  toplandıktan 
sonra yapılacak iş de kalmamıştı. Her gün, atanma yazısı gelir mi diye yol gözlü-
yor, kitap okuyordum.  O gün, yine erkenden kalkmıştım. Biraz dolaştıktan son-
ra yeni başladığım bir romanı okuyordum.  Babam içeri girdi,  bana bakıp gülü-
yordu.  Arkasında sakladığı zarfı çıkarıp bana uzattı: 
       - Gözün aydın, beklediğin yazı geldi.’’ dedi. Zarfı açtım, Malatya’nın bir köyüne
atanmıştım. Zıpladım durdum, evin içinde. Anneme, babama sarılıp duruyordum. 
Onca yıl okuduktan sonra, babamın verdiği harçlıklarla yaşamımı sürdürmem, zo-
ruma gidiyordu. Artık, kendi emeğimle yaşayacaktım. Onlara da katkım olursa çok 
mutlu olacaktım. Bir anda evimizin içi şenlenmişti. Annemi, bir telaş aldı. 

JJ
Arslan  KILIÇ

Keçiören-Vildan Nurettin Demirer İlkokulu
Sınıf Öğretmeni

   

KARŞILIKSIZ  SEVGİ MAZLUM

         Çocuklarıma  derslerde  bahsi  açıldıkça,  gelecekte  iyi  para kazanacakları 
değil, aşk ve şevk ile yapacakları bir meslek sahibi olmalarını öğütlerim.  Örnek
olarak da kendimi gösteririm. Mesleğimi ne kadar çok sevdiğimi,  her gün nasıl
hazırlanarak geldiğimi anlatır dururum.  Neden bu kadar sevdiğiminse farklı bir
 hikâyesi var…
         Üniversite   sınavında  iyi  bir  puan  alamadığım  için  kısıtlı  tercih  yapma 
şansım  vardı.  Ailemin istediği bölümlere  puanım yetmiyordu.  Açıkçası benim 
de  hayallerimi   süsleyen   bir   meslek   yoktu.   Maddi  durumumuz   elverme-
diğinden  tekrar  dershaneye  gitme  şansım  olmadığı için de  puanımın  yettiği 
tek  mesleği  seçtim:  Sınıf  öğretmenliği…
      

            İlk yıl bizleri staj için Yenimahalle’de bir ilkokula görevlendirdiler. 12 yıllık  öğrencilik hayatından sonra, 
ilk  defa   bir  sınıfa  öğrenci  olarak  değil;   tek  derslik  de   olsa   öğretmen  olarak   girecektim.   Duygularım
tarifsizdi.  Bunu öğrenciler de hissetmiş olacak ki  sınıf öğretmeni dersi benim devam ettirmem için bırakınca, 
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seven  kimse  olmamıştı.
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yeyi hak edecek  ne  yapmıştım?  Çocukların  karşılıksız  sevdiklerini  birçok  kez duymuştum  ama  buna  şahit 
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kadar.  Yatakta  dönüp  durdum,  bir o  yana  bir  bu  yana.  Artık  mesleğime  başlayacaktım. 
        İkinci gün, bütün ev halkı erkenden uyanmıştı.  Sabahın köründe yaptığımız kahvaltıdan sonra yolcu-
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       Okuldan sonra ilk işim, anlatacağım derslerle ilgili kitap almak oldu. Akşam, geç saatlere kadar kitap-
ları okudum,  yüksek sesle ders anlatma  provaları  yaptım.  Sonraki konuları da gözden  geçirdim.  Ertesi 
gün, kendime  güvenim artmış,  yürüyüşüm bile değişmişti. Bir hafta içinde okuluma ve köyüme  alışmış,
öğrencilerimi adlarıyla çağırmaya başlamıştım.  Kimin adını söylesem,  adlarıyla  seslendiğim için gözleri-
nin  içi ışıldıyordu...  Mazlum da öyleydi.  Ötekilere göre daha çekingendi.  Sorulan soruyu  daha anlama-
dan, ‘’Bilmiyorum öğretmenim.’’ diyor,  kendisiyle ilgilenilmesini  istemiyordu.  Yani,  başından  savuştur-
maya çalışıyordu.  Ben, sabırla soruyu tekrar tekrar açıklayarak soruyor,  vereceği cevabı sabırla bekliyor, 
yanlışını  düzeltiyor,  ‘’Aslında  şunu demek  istedin  değil mi Mazlum?’’  diyordum.  O, ‘’Evet’’ anlamında 
başını  sallıyordu.  Mazlum,  adı   gibiydi... Mazlumdu.  Fazla  arkadaşı  yoktu.   Çok   konuşmazdı.  Benim  
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          Öğretmenlik hayatına dair,  unutulmayan  bir  anının yazılması  meğer ne 
kadar zormuş.   Bunu,  bu yazıyı yazmaya karar  verdiğimde  daha iyi  anladım.  
Çünkü  dünyanın  en kutsal mesleği  ve  en masum varlıkları bir araya gelmiş ve
bu iki güzellik size sunulmuşsa her gün  hatta her ders unutulması mümkün ol-
mayan, hayatımızda derin izler bırakan  anılara sahne  oluyor.
         Seçmek çok zor olsa da her biri çok değerli anılarım arasından Silopili Şi-
van’ı yazmaya karar verdim.
         2011 yılında bin bir endişe ve korku ile gittiğim Silopi’den ağlayarak döne-
ceğim hiç aklıma gelmezdi. O ağlayışlarımdan bir gözyaşı da herhalde küçük  Şivan
 için akmıştır gözlerimden. Öğrenci, öğretmeni her zaman sever, öğretmen  her za-
man kıymetlidir öğrencinin gözünde. Ancak doğu ve güneydoğuda ayrı kıymetlidir, 
ayrı bir değerlidir öğretmen öğrencilerin yüreğinde. Çünkü yedi, sekiz belki daha fazla çocuk olan evlerde 
minik yüreklere yetmeyen belki verilmeyen sevgi, ilgi, güler yüz en çok öğretmenden beklenir oralarda.
         Çünkü O’nun aç olup olmadığını, neden geç kaldığını soran, geç vakitlere  kadar dışarıda kalmaması 
gerektiğini söyleyen tek kişi öğretmendir belki de. 
         İşte Şivan Keskin benim dersine girdiğim 5. Sınıf öğrencilerimden biriydi. Sürekli geç kalma alışkanlığından 
dolayı ilk O’nun adını, soyadını hemen öğrenmiştim. Gece saat onbir, oniki’lere kadar sokaklarda oynadığından 
dolayı geç  yattığını, ödevlerini yapmadığını ve bu yüzden çoğu zaman geç kaldığını duymuştum. Şivan’la bu 
konuda uzun uzun konuşsam da pek işe yaramıyor, Şivan geç kalmaya yine devam ediyordu.  Şivan’ın derste 
olmadığını fark ettiğim bir dersimde arkadaşlarına nerede  olduğunu sordum: ‘’Hocam yine geç kaldı, okul 
dışında oturuyor.’’ cevabını almıştım. Onlara gidip getirmelerini söyledim. Beş, altı öğrenci sınıftan  O’nu getir-
mek için çıktı. Aradan birkaç dakika geçmemişti ki arkadaşları Şivan’ı sırtlarına yüklenmiş, her biri bir tarafından 
tutmuş  getiriyorlar. Şivan ellerinden kurtulmak için çırpınıyor ama nafile. Hemen sınıftan çıkıp onları sınıfın dışın-
da karşıladım ve Şivan’ı bırakmalarını söyledim.  Şivan hem ağlıyor hem girmeyeceğim derse diye bağırıyordu. 
O’nu sakinleştirip kantine götürmem pek kolay olmamıştı. Ben uzun uzun konuşurken Şivan sesini bile çıkarmıyor, 
güç bela kabul ettirdiğim kekin ucundan ufak ufak ısırırken sadece yere bakıyordu.  Kendisinden,  bir daha eve er-
ken gireceğine ve derslere geç kalmayacağına dair söz aldıktan sonra sınıfa gittik.  Arkadaşlarına gülmemeleri yö-
nünde işaret etsem de Şivan utanmıştı. 
 Bu arada Şivan 5. sınıfta ama okuma yazma bilmiyor. Bildiği tek yazı uzun uzun zigzaglar çizmek. O günden 
sonra Şivan daha düzenli gelip gitmeye başlamıştı okula, hatta bazen bana kısır yaptırıp getiriyor, O’nun  sırasında 
beraberce yiyorduk. Ödevlerini kontrol ederken bol bol ‘’Aferin, çok güzel yazmışsın, helal sana! ‘’ gibi notlar düşü-
yordum o uzun zigzagların  üstüne. Şivan’ı gördüğüm günler O’na kek, çikolata alıyordum. Kendisine kek,  verdiğim 
bir gün Şivan bana ‘’ Öğretmenim bana bir daha kek, çikolata alma’’ demişti. Şaşırmıştım acaba O’nu utandırıp ar-
kadaşlarına mahcup olmasına mı sebep oldum diye düşünürken Şivan bombayı patlattı;- Hucam, banaartık simit 
al. -Tamam,  Şivan, diyebilmiştim sadece.  Şivan’ın  mesleğime  hatta kişiliğime kattığı değer simitten ibaret değildi. 
Şivan’ın sınıfında dersimi anlatmıştım ve zil çalmıştı. Öğrencilere çıkabileceklerini söyledikten sonra sınıf defterini 
dolduruyordum. Bir öğrencinin beni yanağımdan öpüp hızlıca kaçtığını fark ettim. Şok olmuştum adeta. Kimdi o 
diye sorduğumda aldığım cevap bana ikinci şoku yaşatmıştı.  - Şivan hocam, Şivan.
 Üç kızım var hepsi her gün defalarca öper belki beni ama sanırım hiçbiri  Şivan’ın öpücüğü kadar mutlu 
etmemişti beni. Kendimi çok değerli hissettiğimi fark ettim o an. Demek ki ben de Şivan’a kendini değerli hisse-
ttirebilmiştim.  Aradan geçen onca zamana rağmen ben hâlâ Şivan’ın öpücüğünün mesleğime kattığı güçle 
çalışıyorum. Silopi’den ayrılalı iki yıla yakın oldu ve ben hem Silopi’yi hem Şivan’ı çok özledim.

 
 

  

GEÇ  KALAN  SEVGİ

 

        Dersime yönelik ilgisinde benim kendisine değer vermemin,  sabırla onu  dinlememin,  onu onure etme-
min  payı  büyüktü. 
        İlk  maaşımı aldığımda  Malatya’ya alışverişe  gittim.  Her alışverişten sonra  aldıklarımı getirip  ikindi  za-
manı  köye  dönecek  olan  minibüse  bırakıyordum.  Bu  gidiş  gelişlerim  sırasında  her  seferinde  Mazlum’u  
bir duvarın dibinde oturmuş,  yol gözlerken  görüyordum.  Alışverişim bittikten sonra Mazlum’un yanına  var-
dım.   Orada  ne  beklediğini  sordum.   Ona  yakınlığımdan   cesaret  aldı.  Anlattı.  Babası,  kamyon   şoförüy-
müş.  Sabah  erkenden  babasının kamyonuyla  gelmişler Malatya’ya.  Babası, onu oraya bırakmış, burada be-
ni  bekle  demiş.  Halen  gelmemiş.  ‘’Mazlum,  bir  şey  yedin mi  bu  saate  kadar.’’  dedim.  Başını  önüne eğ-
di,   duyulur  duyulmaz,  ağlamaklı  bir  sesle  ‘’Hayır.’’  dedi.  Kalk,  benimle  gel  dedim.   Ben  de  acıkmıştım.   
Karnımızı doyurduk.   Döndüğümüzde  babası  hâlen  gelmemişti.   ‘Gelmemiş baban.’’ dedim. ‘ ’Öğretmenim,  
ben   alışığım   babamın   yollarını   gözlemeğe.   Bazen   gidip  günlerce,  bazen   haftalarca   gelmiyor.’’  dedi.   
Mazlum’un   mazlum  olmasında  bunun  da   payı  var  diye  düşündüm.                                                                        

                                                                                        .....

         Yıllar yıllar sonra dönmüştüm Malatya’ya.  Kardeşimin düğünü için...  Ayaklarım beni, öğretmenlik yaptı-
ğım köyün minibüslerinin durağına götürdü. Gençliğimin en güzel yılları burada geçmişti. Dalgın dalgın etrafa 
bakarken bir adam, bana doğru geldi. ‘’Asım öğretmenim!’’ dedi. Adama baktım, tanıyamadım. ‘’Beni  tanıya-
madınız mı öğretmenim?  Ben,  Mazlum’’ dedi.  Yüzüne dikkatlice baktım.  Bu yüzle otuz  iki  yıl  önceki  Maz-
lum’un  yüzünü  bir  araya  getirdim.  İki  yüz,  sonra  tek  yüze dönüştü.  Evet,  bu  Mazlum’du.  Sarıldık  birbi-
rimize.  Bana kebap ısmarlamak istedi.  İşim olduğunu,  zamanım olmadığını söyledim ama  ikna edemedim...  
Beni kucakladı,  adeta sürükledi.  Bir  lokantaya götürdü.  Ne  yemek  istediğimi  sormadan  ikimize de  kebap 
söyledi.  Kebaplar  gelince  konuşmaya başladı.  ‘’Öğretmenim,  siz bana yalnızca coğrafya değil, hayatı da öğ-
rettiniz.  O gün, ben duvarın dibinde saatlerce aç, babamı beklerken siz,  beni lokantaya götürüp kebap yedir-
diniz.  O,  benim ömrümde yediğim ilk kebaptı.  Ben, o gün bu gündür,  her kebap yediğimde sizi anarım. Biri-
lerine bir şey anlatacağım zaman,  sizin yaptığınız gibi,  tane tane sabırla anlatıyorum;  hep sizi anarak.  O gün 
bu gündür herkese,  öğretmenlerin yalnızca  sınıfta değil,  hayatın her alanında öğrettiklerini,  sizi örnek vere-
rek anlatıyorum.’’ 
         Gözlerim doldu, otuz iki yıl önceki o çocuğun başını okşar gibi okşadım o koca adamın başını. Bir fidanın 
otuz  iki  yıl  sonra  meyve  veren  dallarına  bakar  gibi  baktım  Mazlum’a... 
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          Öğretmenlik hayatına dair,  unutulmayan  bir  anının yazılması  meğer ne 
kadar zormuş.   Bunu,  bu yazıyı yazmaya karar  verdiğimde  daha iyi  anladım.  
Çünkü  dünyanın  en kutsal mesleği  ve  en masum varlıkları bir araya gelmiş ve
bu iki güzellik size sunulmuşsa her gün  hatta her ders unutulması mümkün ol-
mayan, hayatımızda derin izler bırakan  anılara sahne  oluyor.
         Seçmek çok zor olsa da her biri çok değerli anılarım arasından Silopili Şi-
van’ı yazmaya karar verdim.
         2011 yılında bin bir endişe ve korku ile gittiğim Silopi’den ağlayarak döne-
ceğim hiç aklıma gelmezdi. O ağlayışlarımdan bir gözyaşı da herhalde küçük  Şivan
 için akmıştır gözlerimden. Öğrenci, öğretmeni her zaman sever, öğretmen  her za-
man kıymetlidir öğrencinin gözünde. Ancak doğu ve güneydoğuda ayrı kıymetlidir, 
ayrı bir değerlidir öğretmen öğrencilerin yüreğinde. Çünkü yedi, sekiz belki daha fazla çocuk olan evlerde 
minik yüreklere yetmeyen belki verilmeyen sevgi, ilgi, güler yüz en çok öğretmenden beklenir oralarda.
         Çünkü O’nun aç olup olmadığını, neden geç kaldığını soran, geç vakitlere  kadar dışarıda kalmaması 
gerektiğini söyleyen tek kişi öğretmendir belki de. 
         İşte Şivan Keskin benim dersine girdiğim 5. Sınıf öğrencilerimden biriydi. Sürekli geç kalma alışkanlığından 
dolayı ilk O’nun adını, soyadını hemen öğrenmiştim. Gece saat onbir, oniki’lere kadar sokaklarda oynadığından 
dolayı geç  yattığını, ödevlerini yapmadığını ve bu yüzden çoğu zaman geç kaldığını duymuştum. Şivan’la bu 
konuda uzun uzun konuşsam da pek işe yaramıyor, Şivan geç kalmaya yine devam ediyordu.  Şivan’ın derste 
olmadığını fark ettiğim bir dersimde arkadaşlarına nerede  olduğunu sordum: ‘’Hocam yine geç kaldı, okul 
dışında oturuyor.’’ cevabını almıştım. Onlara gidip getirmelerini söyledim. Beş, altı öğrenci sınıftan  O’nu getir-
mek için çıktı. Aradan birkaç dakika geçmemişti ki arkadaşları Şivan’ı sırtlarına yüklenmiş, her biri bir tarafından 
tutmuş  getiriyorlar. Şivan ellerinden kurtulmak için çırpınıyor ama nafile. Hemen sınıftan çıkıp onları sınıfın dışın-
da karşıladım ve Şivan’ı bırakmalarını söyledim.  Şivan hem ağlıyor hem girmeyeceğim derse diye bağırıyordu. 
O’nu sakinleştirip kantine götürmem pek kolay olmamıştı. Ben uzun uzun konuşurken Şivan sesini bile çıkarmıyor, 
güç bela kabul ettirdiğim kekin ucundan ufak ufak ısırırken sadece yere bakıyordu.  Kendisinden,  bir daha eve er-
ken gireceğine ve derslere geç kalmayacağına dair söz aldıktan sonra sınıfa gittik.  Arkadaşlarına gülmemeleri yö-
nünde işaret etsem de Şivan utanmıştı. 
 Bu arada Şivan 5. sınıfta ama okuma yazma bilmiyor. Bildiği tek yazı uzun uzun zigzaglar çizmek. O günden 
sonra Şivan daha düzenli gelip gitmeye başlamıştı okula, hatta bazen bana kısır yaptırıp getiriyor, O’nun  sırasında 
beraberce yiyorduk. Ödevlerini kontrol ederken bol bol ‘’Aferin, çok güzel yazmışsın, helal sana! ‘’ gibi notlar düşü-
yordum o uzun zigzagların  üstüne. Şivan’ı gördüğüm günler O’na kek, çikolata alıyordum. Kendisine kek,  verdiğim 
bir gün Şivan bana ‘’ Öğretmenim bana bir daha kek, çikolata alma’’ demişti. Şaşırmıştım acaba O’nu utandırıp ar-
kadaşlarına mahcup olmasına mı sebep oldum diye düşünürken Şivan bombayı patlattı;- Hucam, banaartık simit 
al. -Tamam,  Şivan, diyebilmiştim sadece.  Şivan’ın  mesleğime  hatta kişiliğime kattığı değer simitten ibaret değildi. 
Şivan’ın sınıfında dersimi anlatmıştım ve zil çalmıştı. Öğrencilere çıkabileceklerini söyledikten sonra sınıf defterini 
dolduruyordum. Bir öğrencinin beni yanağımdan öpüp hızlıca kaçtığını fark ettim. Şok olmuştum adeta. Kimdi o 
diye sorduğumda aldığım cevap bana ikinci şoku yaşatmıştı.  - Şivan hocam, Şivan.
 Üç kızım var hepsi her gün defalarca öper belki beni ama sanırım hiçbiri  Şivan’ın öpücüğü kadar mutlu 
etmemişti beni. Kendimi çok değerli hissettiğimi fark ettim o an. Demek ki ben de Şivan’a kendini değerli hisse-
ttirebilmiştim.  Aradan geçen onca zamana rağmen ben hâlâ Şivan’ın öpücüğünün mesleğime kattığı güçle 
çalışıyorum. Silopi’den ayrılalı iki yıla yakın oldu ve ben hem Silopi’yi hem Şivan’ı çok özledim.

 
 

  

GEÇ  KALAN  SEVGİ

 

        Dersime yönelik ilgisinde benim kendisine değer vermemin,  sabırla onu  dinlememin,  onu onure etme-
min  payı  büyüktü. 
        İlk  maaşımı aldığımda  Malatya’ya alışverişe  gittim.  Her alışverişten sonra  aldıklarımı getirip  ikindi  za-
manı  köye  dönecek  olan  minibüse  bırakıyordum.  Bu  gidiş  gelişlerim  sırasında  her  seferinde  Mazlum’u  
bir duvarın dibinde oturmuş,  yol gözlerken  görüyordum.  Alışverişim bittikten sonra Mazlum’un yanına  var-
dım.   Orada  ne  beklediğini  sordum.   Ona  yakınlığımdan   cesaret  aldı.  Anlattı.  Babası,  kamyon   şoförüy-
müş.  Sabah  erkenden  babasının kamyonuyla  gelmişler Malatya’ya.  Babası, onu oraya bırakmış, burada be-
ni  bekle  demiş.  Halen  gelmemiş.  ‘’Mazlum,  bir  şey  yedin mi  bu  saate  kadar.’’  dedim.  Başını  önüne eğ-
di,   duyulur  duyulmaz,  ağlamaklı  bir  sesle  ‘’Hayır.’’  dedi.  Kalk,  benimle  gel  dedim.   Ben  de  acıkmıştım.   
Karnımızı doyurduk.   Döndüğümüzde  babası  hâlen  gelmemişti.   ‘Gelmemiş baban.’’ dedim. ‘ ’Öğretmenim,  
ben   alışığım   babamın   yollarını   gözlemeğe.   Bazen   gidip  günlerce,  bazen   haftalarca   gelmiyor.’’  dedi.   
Mazlum’un   mazlum  olmasında  bunun  da   payı  var  diye  düşündüm.                                                                        

                                                                                        .....

         Yıllar yıllar sonra dönmüştüm Malatya’ya.  Kardeşimin düğünü için...  Ayaklarım beni, öğretmenlik yaptı-
ğım köyün minibüslerinin durağına götürdü. Gençliğimin en güzel yılları burada geçmişti. Dalgın dalgın etrafa 
bakarken bir adam, bana doğru geldi. ‘’Asım öğretmenim!’’ dedi. Adama baktım, tanıyamadım. ‘’Beni  tanıya-
madınız mı öğretmenim?  Ben,  Mazlum’’ dedi.  Yüzüne dikkatlice baktım.  Bu yüzle otuz  iki  yıl  önceki  Maz-
lum’un  yüzünü  bir  araya  getirdim.  İki  yüz,  sonra  tek  yüze dönüştü.  Evet,  bu  Mazlum’du.  Sarıldık  birbi-
rimize.  Bana kebap ısmarlamak istedi.  İşim olduğunu,  zamanım olmadığını söyledim ama  ikna edemedim...  
Beni kucakladı,  adeta sürükledi.  Bir  lokantaya götürdü.  Ne  yemek  istediğimi  sormadan  ikimize de  kebap 
söyledi.  Kebaplar  gelince  konuşmaya başladı.  ‘’Öğretmenim,  siz bana yalnızca coğrafya değil, hayatı da öğ-
rettiniz.  O gün, ben duvarın dibinde saatlerce aç, babamı beklerken siz,  beni lokantaya götürüp kebap yedir-
diniz.  O,  benim ömrümde yediğim ilk kebaptı.  Ben, o gün bu gündür,  her kebap yediğimde sizi anarım. Biri-
lerine bir şey anlatacağım zaman,  sizin yaptığınız gibi,  tane tane sabırla anlatıyorum;  hep sizi anarak.  O gün 
bu gündür herkese,  öğretmenlerin yalnızca  sınıfta değil,  hayatın her alanında öğrettiklerini,  sizi örnek vere-
rek anlatıyorum.’’ 
         Gözlerim doldu, otuz iki yıl önceki o çocuğun başını okşar gibi okşadım o koca adamın başını. Bir fidanın 
otuz  iki  yıl  sonra  meyve  veren  dallarına  bakar  gibi  baktım  Mazlum’a... 
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        Geçmişimde yankılanan duygular, içini kağıda dökmüştü. Yıllar önce hayal-
lerimi gerçekle buluşturmak için yola koyulmuştum. Artık üniversitenin bilgi ve 
şiir kokan günleri  geride kalmıştı.  İstanbul’a öğretmen olarak atanmıştım.  Bir 
tren lokomotifinin içinde  sarsıla sarsıla hayallerime doğru gidiyordum.  Başımı 
cama dayamış, manzarayı izlerken bir taraftan da düşünüyordum. Küçüklüğüm-
de oynadığım bir oyundu öğretmencilik.  Evimizin bahçesinde  çam ağaçlarının 
arasına  sıraladığımız tuğlalar  sıra, masa oluyordu hayalimizde.  Ben komşu ço-
cukları içinde  yaşça en büyük olduğum için bir öğretmene dönüşüyordum.  En 
sevdiğim oyun, belki de gerçekleşmesini istediğim  en büyük dilekti öğretmen-
lik. Ben bunları düşünürken bir yolculuğum da son durağına yaklaşıyordu.
          İstanbul’a ilk adımımı Haydarpaşa Garı’nda atıyordum. Kendimi mükemmel bir tablonun içinde his-

sediyordum. Lacivert bir deniz, martılar, ruhu olan eski ve mağrur binalar… Bu  büyülü  şehre şaşkın şaş-
kın bakıyordum. Hayalini kurduğum meslek, hayalini kurduğum şehirle birleşiyordu. İstanbul, her ilçesin-
de büründüğü bambaşka bir görünümle beni şaşırtıyordu.
         İstanbul’un denize en uzak, en kahverengi ilçelerinden biri olan Ümraniye’de bir lisede öğretmen-
liğe başlıyordum. Burası gecekonduların, çamurlu sokakların ve yoksulluğun ilçesiydi. Açık mavi badana-
lı,  üç katlı,  eski bir binadan içeri öğretmen olarak giriyordum.  İlk dersim dokuzuncu sınıfaydı.  Derin bir 
nefes alıp gri kapıyı açtım.  Umutlarım ve gerçekler kapının eşiğinde şiddetli bir ses çıkararak çarpıştı. Sı-
nıfta itişen,  koşturan öğrencilerle karşılaştım.  “Oturun!” diye  seslendim fakat  pek de bir işe yaramadı. 
Kaşlarımı çatmak,  sesimi yükseltmek…  Nafile. Onların anladığı bir dil vardı;  fakat  o  dili henüz bulama-
mıştım. Öğretmenlikten korkmuştum.
            Bir öğrencim vardı.  Adı Dilek’ti. Dilek defter kitap getirmiyor, sınıf arkadaşlarıyla sık sık kavga edi-
yordu. ‘‘Dilek sen de yaz tahtadakileri!’’ diyordum. Gözümün içine bakıyor  ‘‘Canım istemiyor,  yazmaya-
cağım.’’ diyordu. Ben ders anlatırken yerinden kalkıyor, başka sıraya geçiyordu. Bazen yanındaki arkada-
şı yazı yazarken arkadaşının kalemini çekiyordu.  Bir çığlık kopuyordu sınıfta.  Sınıftaki öğrenciler, Dilek’i 
sık sık şikayet ediyordu.  Ne yapsam ne söylesem fayda etmiyordu. Bir öğrenci, sınıfı nasıl bu kadar etki-
leyebiliyordu?
            Nöbetçi ve yorgun olduğum bir gün huzurlu bir edebiyat dersi işlemek arzusuyla Dilek’in sınıfına 
girdim. Dilek yanındaki çocukla kavga etmişti. Çocuğun defteri çöpün içinde parçalanmış yatıyordu. Ağ-
lıyordu çocuk.  Artık  canıma tak etmişti.  Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi, dudaklarım titriyor-
du. Sesim, acının ve  kızgınlığın etkisiyle yükseldi. Dilek’ten velisini çağırmasını istedim.  
            Olayın üstünden bir iki hafta geçti. Bir gün nöbetçi öğrenci beni çağırdı.  Beni görmek isteyen bir 
veli vardı.  Kocaman  ve  hüzünlü gözleriyle gülümsemeye çalışan,  kumral,  kısa saçlı bir kadın karşımda 
duruyordu.  Üzerinde siyah,  eski bir kaban vardı.  Kabanın içinde büzülmüş, küçücük kalmıştı.  Mahcup 
ve acılı bir sesle: “Ben Dilek’in annesiyim.’’ dedi.  İçimden bir sürü cümle geçiyordu. Dilek’in bana ve ar-
kadaşlarına derslerde  yaptığı eziyetleri bir bir anlatacaktım. Eteğimdeki bütün taşları dökecektim. Oku-
lun bahçesinde bir banka oturduk ve konuşmaya başladık.
            Boynunu büküp: “Beni niye çağırdığınızı biliyorum. Gelemedim veli toplantısına. Kanser hastası-
yım tedavi görüyorum.”dedi.Ne diyeceğimi bilemedim. İçim bir tuhaf oldu. “Sizi dinliyorum.”dedim. 
           “Üç yıl önce eşimle boşandık. Dilek bu duruma yavaş yavaş alışmaya çalışırken babası vefat etti. 
   Sonra bana kanser teşhisi konuldu. Çok çaresizim. Ona kızamıyorum ne yapacağımı bilemiyorum…” 
         İçimde  biriktirdiğim bütün olumsuz cümleler sağa sola savruluyordu. Darmadağın olmuştum. 

“Şimdi anlıyorum sizi.’’ dedim. Dilek, benden gözlerini kaçırarak annesinin yanına geldi. “Dilek” dedim ba-
na bakmadı. Elini tuttum yavaşça, üşümüştü elleri.  Elleri avucumun içinde yabancı duruyordu.  “Ben seni 
anladım, çok üzgünüm.” dedim. İnanmayan alaycı bir ifadeyle ekledi: “Beni  mi?” Bu soru günlerce içimi 
acıttı.
         Birkaç hafta sonra teneffüs saatinde öğretmenler odasındaydım.  Bir haykırış,  bir çığlık… Kapı  açıldı. 
Öğretmenler olarak büyük bir sessizliğe bürünmüş, öğrenciye bakıyorduk.  Kapıyı  açan Dilek’ti. Dilek, hız-
lıca yanıma gelip bana sarıldı. Hıçkırarak ağlıyordu. Ona sımsıkı sarıldım. Üşümüş elleri,  kıpkırmızı gözleri, 
en çok da yaşadıkları gözlerinden akıyordu. Tutamadım kendimi. Onunla birlikte ağlıyordum. Uzun bir sü-
re sarıldık. Dilek gözlerimin içine bakarak: “Yaptığım her şey için özür dilerim.” dedi  ve  öğretmenler oda-
sından çıktı. 
         Okulun eski öğretmenlerinden biri anlattı. Derste bir öğretmenle tartışmıştı. Yanıma Dilek’le tartışan 
öğretmenimiz geldi. “Okulun en problemli öğrencisi.  Çok şaşırdım size sarılmasına.  Bu çocuk birini seve-
bilir mi, sarılabilir mi?” diye sordu. Bu soru Dilek’in sorusundan sonra içimi acıtan ikinci soru olmuştu. Di-
lekle ilgili öğrendiklerimi uzun uzun anlattım.“Yaşadığı acıların yanında birazcık masum değil miydi hırçın-
lığı?” diyerek konuşmamı bitirdim.  Bu olaydan sonra bir daha  Dilek’le ilgili olumsuz cümle kurulmadı. 
Çünkü Dilek o gün sadece benden değil bütün okuldan özür dilemişti.
          Dilek,  zamanla kalbimden  hiç çıkmayacak bir kahramana dönüşmüştü.  Ben  bu cümleleri gözlerim 
dolu dolu yazarken açık mavi badanalı, yoksul, gecekondu semtindeki okulun en genç, en  tecrübesiz  öğ-
retmeniydim.  Fakat bütün bilgilerin,  kuralların üstünde;  öğrenciye ilk verilecek şeyin  ne  olduğunu bul-
muştum.  Dilek’e sımsıkı sarıldığım  gün öğrencilerin  dikkatle dinlediği en etkileyici,  en gerçek dili öğren-
miştim. Ben o gün gerçekten öğretmen olmuştum.
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        Geçmişimde yankılanan duygular, içini kağıda dökmüştü. Yıllar önce hayal-
lerimi gerçekle buluşturmak için yola koyulmuştum. Artık üniversitenin bilgi ve 
şiir kokan günleri  geride kalmıştı.  İstanbul’a öğretmen olarak atanmıştım.  Bir 
tren lokomotifinin içinde  sarsıla sarsıla hayallerime doğru gidiyordum.  Başımı 
cama dayamış, manzarayı izlerken bir taraftan da düşünüyordum. Küçüklüğüm-
de oynadığım bir oyundu öğretmencilik.  Evimizin bahçesinde  çam ağaçlarının 
arasına  sıraladığımız tuğlalar  sıra, masa oluyordu hayalimizde.  Ben komşu ço-
cukları içinde  yaşça en büyük olduğum için bir öğretmene dönüşüyordum.  En 
sevdiğim oyun, belki de gerçekleşmesini istediğim  en büyük dilekti öğretmen-
lik. Ben bunları düşünürken bir yolculuğum da son durağına yaklaşıyordu.
          İstanbul’a ilk adımımı Haydarpaşa Garı’nda atıyordum. Kendimi mükemmel bir tablonun içinde his-

sediyordum. Lacivert bir deniz, martılar, ruhu olan eski ve mağrur binalar… Bu  büyülü  şehre şaşkın şaş-
kın bakıyordum. Hayalini kurduğum meslek, hayalini kurduğum şehirle birleşiyordu. İstanbul, her ilçesin-
de büründüğü bambaşka bir görünümle beni şaşırtıyordu.
         İstanbul’un denize en uzak, en kahverengi ilçelerinden biri olan Ümraniye’de bir lisede öğretmen-
liğe başlıyordum. Burası gecekonduların, çamurlu sokakların ve yoksulluğun ilçesiydi. Açık mavi badana-
lı,  üç katlı,  eski bir binadan içeri öğretmen olarak giriyordum.  İlk dersim dokuzuncu sınıfaydı.  Derin bir 
nefes alıp gri kapıyı açtım.  Umutlarım ve gerçekler kapının eşiğinde şiddetli bir ses çıkararak çarpıştı. Sı-
nıfta itişen,  koşturan öğrencilerle karşılaştım.  “Oturun!” diye  seslendim fakat  pek de bir işe yaramadı. 
Kaşlarımı çatmak,  sesimi yükseltmek…  Nafile. Onların anladığı bir dil vardı;  fakat  o  dili henüz bulama-
mıştım. Öğretmenlikten korkmuştum.
            Bir öğrencim vardı.  Adı Dilek’ti. Dilek defter kitap getirmiyor, sınıf arkadaşlarıyla sık sık kavga edi-
yordu. ‘‘Dilek sen de yaz tahtadakileri!’’ diyordum. Gözümün içine bakıyor  ‘‘Canım istemiyor,  yazmaya-
cağım.’’ diyordu. Ben ders anlatırken yerinden kalkıyor, başka sıraya geçiyordu. Bazen yanındaki arkada-
şı yazı yazarken arkadaşının kalemini çekiyordu.  Bir çığlık kopuyordu sınıfta.  Sınıftaki öğrenciler, Dilek’i 
sık sık şikayet ediyordu.  Ne yapsam ne söylesem fayda etmiyordu. Bir öğrenci, sınıfı nasıl bu kadar etki-
leyebiliyordu?
            Nöbetçi ve yorgun olduğum bir gün huzurlu bir edebiyat dersi işlemek arzusuyla Dilek’in sınıfına 
girdim. Dilek yanındaki çocukla kavga etmişti. Çocuğun defteri çöpün içinde parçalanmış yatıyordu. Ağ-
lıyordu çocuk.  Artık  canıma tak etmişti.  Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi, dudaklarım titriyor-
du. Sesim, acının ve  kızgınlığın etkisiyle yükseldi. Dilek’ten velisini çağırmasını istedim.  
            Olayın üstünden bir iki hafta geçti. Bir gün nöbetçi öğrenci beni çağırdı.  Beni görmek isteyen bir 
veli vardı.  Kocaman  ve  hüzünlü gözleriyle gülümsemeye çalışan,  kumral,  kısa saçlı bir kadın karşımda 
duruyordu.  Üzerinde siyah,  eski bir kaban vardı.  Kabanın içinde büzülmüş, küçücük kalmıştı.  Mahcup 
ve acılı bir sesle: “Ben Dilek’in annesiyim.’’ dedi.  İçimden bir sürü cümle geçiyordu. Dilek’in bana ve ar-
kadaşlarına derslerde  yaptığı eziyetleri bir bir anlatacaktım. Eteğimdeki bütün taşları dökecektim. Oku-
lun bahçesinde bir banka oturduk ve konuşmaya başladık.
            Boynunu büküp: “Beni niye çağırdığınızı biliyorum. Gelemedim veli toplantısına. Kanser hastası-
yım tedavi görüyorum.”dedi.Ne diyeceğimi bilemedim. İçim bir tuhaf oldu. “Sizi dinliyorum.”dedim. 
           “Üç yıl önce eşimle boşandık. Dilek bu duruma yavaş yavaş alışmaya çalışırken babası vefat etti. 
   Sonra bana kanser teşhisi konuldu. Çok çaresizim. Ona kızamıyorum ne yapacağımı bilemiyorum…” 
         İçimde  biriktirdiğim bütün olumsuz cümleler sağa sola savruluyordu. Darmadağın olmuştum. 

“Şimdi anlıyorum sizi.’’ dedim. Dilek, benden gözlerini kaçırarak annesinin yanına geldi. “Dilek” dedim ba-
na bakmadı. Elini tuttum yavaşça, üşümüştü elleri.  Elleri avucumun içinde yabancı duruyordu.  “Ben seni 
anladım, çok üzgünüm.” dedim. İnanmayan alaycı bir ifadeyle ekledi: “Beni  mi?” Bu soru günlerce içimi 
acıttı.
         Birkaç hafta sonra teneffüs saatinde öğretmenler odasındaydım.  Bir haykırış,  bir çığlık… Kapı  açıldı. 
Öğretmenler olarak büyük bir sessizliğe bürünmüş, öğrenciye bakıyorduk.  Kapıyı  açan Dilek’ti. Dilek, hız-
lıca yanıma gelip bana sarıldı. Hıçkırarak ağlıyordu. Ona sımsıkı sarıldım. Üşümüş elleri,  kıpkırmızı gözleri, 
en çok da yaşadıkları gözlerinden akıyordu. Tutamadım kendimi. Onunla birlikte ağlıyordum. Uzun bir sü-
re sarıldık. Dilek gözlerimin içine bakarak: “Yaptığım her şey için özür dilerim.” dedi  ve  öğretmenler oda-
sından çıktı. 
         Okulun eski öğretmenlerinden biri anlattı. Derste bir öğretmenle tartışmıştı. Yanıma Dilek’le tartışan 
öğretmenimiz geldi. “Okulun en problemli öğrencisi.  Çok şaşırdım size sarılmasına.  Bu çocuk birini seve-
bilir mi, sarılabilir mi?” diye sordu. Bu soru Dilek’in sorusundan sonra içimi acıtan ikinci soru olmuştu. Di-
lekle ilgili öğrendiklerimi uzun uzun anlattım.“Yaşadığı acıların yanında birazcık masum değil miydi hırçın-
lığı?” diyerek konuşmamı bitirdim.  Bu olaydan sonra bir daha  Dilek’le ilgili olumsuz cümle kurulmadı. 
Çünkü Dilek o gün sadece benden değil bütün okuldan özür dilemişti.
          Dilek,  zamanla kalbimden  hiç çıkmayacak bir kahramana dönüşmüştü.  Ben  bu cümleleri gözlerim 
dolu dolu yazarken açık mavi badanalı, yoksul, gecekondu semtindeki okulun en genç, en  tecrübesiz  öğ-
retmeniydim.  Fakat bütün bilgilerin,  kuralların üstünde;  öğrenciye ilk verilecek şeyin  ne  olduğunu bul-
muştum.  Dilek’e sımsıkı sarıldığım  gün öğrencilerin  dikkatle dinlediği en etkileyici,  en gerçek dili öğren-
miştim. Ben o gün gerçekten öğretmen olmuştum.
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       Otobüse  bindiğimde hala şarkının sözlerini  hatırlamaya çalışıyordum.  Git-
mesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür.  Acaba  nasıl bizim  oluyordu?
Olmasaydı ben de gitmezdim,  gidemediğimiz köy nasıl bizim köy oluyordu. Sa-
nırım o köy benim olacaktı, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. 

      Ankara’da büyümüş ve üniversiteye gitmiştim. Ailem okulda bir saat oyalan-
sam hemen arardı.  Şimdi ise otobüs ile 12 saatte gidilen bir yere babamla gidi-
yordum.  Daha doğusu,  uzağı var mıydı?  Yoldaki ağaçlar mı değişiyordu, yoksa 
iklim mi? İnsanlar ve kültürler değişirken,  bir başka coğrafyaya doğru giderken 
heyecandan kalbim  bir kuş misali pır pır atıyordu.  Atanmıştım  ve  artık  kendi 
ayaklarımın  üstünde duracaktım. S evdiklerim arkamda kalsa da,  bildiğim tüm 

 

         
yollar,  sokaklar bir başka şehirde kalsa da,  belki dilini bile bilmeyeceğim bir şehirde beni Ankara’dan ge-
len öğretmen olarak bileceklerdi.

          Babamın beni Adıyaman’a yerleştirdikten sonra otogardan uğurlarkenki gözyaşlarını hala unutamı-
yorum,  belki onu tek babannem öldüğünde ağlarken  gören ben,  bu kadar mı  kötü  diye  düşünmeden 
edemiyordum, şubat ayında yağmurlu bir akşamda Adıyaman’da,  tek başına,  kimseyi tanımayan 24 ya-
şında devletin öğretmeni, memuru...

          Okulum Adıyaman’a 10 km uzaklıktaki Tekpınar İlköğretim Okulu’ydu. Onlara İngilizce öğretmek gö-
revimdi, cebimde kelimeler hepsine dağıtacaktım ama dedikleri gibi miydi?  Türkçe dahi bilmiyorlar mıy-
dı?  Terör var mıydı?  Yoksa kızlarını okula göndermezler miydi?  Ama ön yargılarımın olmasını da istemi-
yordum. Bazı insanlar alıştıkça, bazı yerler yaşandıkca sevilir diye düşündüm.

          Okul bir köy okuluydu, o zamanlar köy nedir bilmediğimden, herhalde köy okulları böyle demiştim, 
eski ve yol kenarında görseniz  insanlar nasıl yaşıyor diyebileceğiniz bir yer.  Araba  ile  geçerken belki bir 
saniye düşünüp unutacağınız bir yer. 

          Şubat şubatlığını yaparken içim titreyerek okula girdiğimde okulun  kendisine has bir kokusu dikka-
timi çekti, hafif nemli, hafif de isli bir koku. Her taraf çocuktu ve etrafta devamlı var olan hafif bir karma-
şa.  Hırpaniydi  çocuklar,  onlar beni,  ben  onları  inceliyordum.  İki  ayrı  evrenden  gelmiş  gibiydik, ama 
benim geldiğim yerde kışın terlik giyilmezdi. Kışın montsuz çıkılmazdı dışarı, üşümüyorlar mıydı? Gerçek-
ler bir bir yüzüme çarparken, tanışma faslına geçtik, üç tane soyad vardı sınıfta, isimler farklı, herkes bir-
birinin akrabası,  belki  de  o  yüzden  birbirlerine benziyorlardı,  Türkçeleri anlatılanlardan iyiydi.  Sorusu 
olan var mı dediğimde öğrencilerimden  birisi  “Örtmenim  eteğinizin  altına pantolon giymeyi unutmuş-
sunuz” diye konuşunca,  ilk defa güldüm kaç gün sonra.  Artık yas bitmişti,  şimdi çalışma zamanıydı. 

          Öğrenmek ve öğretmek sevgiyle başlar, konuya sevgi, öğretmene sevgi, devlete sevgi, Hakka sevgi, 
zorla kim âlim olabilir?  Seviyordum bu çocukları,  aslında bu okul olmasa onlar olmasa bana neden ihti-
yaç vardı?  Bu köy sizin veya bizim değildi, sadece benimdi, çünkü ben burdaydım.

           Artık okula her gün gidip geliyordum. Adıyaman’a alışmıştım, çabalıyordum öğrensinler diye. Çocuk-
lar arasında adım kırmızı saçlı  “örtmen”  olmuştu  ve  bu öğretmenin  en büyük amacı öğrencilerine umut 
vermekti. Bir gün televizyonda bir giyim firmasının okulun birine yardım yaptığını gördüm. Bizimki gibi bir 
okulda dağıtım yapılıyordu,  o çocukların gülen yüzü,  neden bizimkiler olmasın?  Bizim çocuklar  daha  iyi 
durumda mıydı? 

          Şirket ile iletişime geçtim. e-postamda, okulu ve öğrencileri anlattım. Soğukta kabansız okula terlikle
gelen çocukları... Yağmur yağdığında yollar çamurlu diye servis, öğretmenleri okula bırakmaz, köyün girişi-
ne bırakırdı ve işte o yağmur altında terlikleri ile öğretmenleri ıslanmasın diye elinde şemsiyeleri ile bekle-
yen öğrencileri... Saygılı ve sevgi dolu öğrencileri… Bu çocuklara bir şeyler yapmalıyız diye  sonlandırdığım 
e-postaya firma ertesi gün cevap verdi  ve  kıyafet yardımı yapabileceklerini söylediler  ama bundan  önce 
bazı bürokratik işlemleri yapmamı  istediler.  Mülki amirlerin imzalarını almam gerekiyordu,  bazı yazıların 
yazılması gerekiyordu.  Mutluluk içinde öğretmen arkadaşlarıma  anlattığımda öyle  şey olur mu hiç,  nasıl 
yani?  18 saatlik yoldan kıyafet mi gelecek?  Tüm öğrencilere mi?  Boş işler...

           Moralimi bozmamaya çalışsam da,  haklı olabilirlerdi.  Okulun sabit telefon hattı bile yoktu,  ben ve 
öğrencilerim var mıydık? En zor kısım imzalardı, haftalarca o yazıları almaya çalıştım. Daha az önce yeme-
ğe çıktı, isterseniz bekleyin, aslında gelmesi gerekiyordu,  raporlu, vb...  Yazıları aldıktan  ve  gönderdikten 
sonra beklemeye başladım.  Bugün  gelir mi,  yarın gelir mi diye beklerken,  unuttum  bile  beklemeyi. 
Burası  her  yere  uzaktı.

            Bir gün dersteyim, tahtaya birşey yazarken Abuzer bağırmaya başladı.  Hocam bahçeye bir kamyon 
girdi dedi. Nasıl yani diye bakarken, hatırladım.  Kıyafetler gelmiş olabilirdi, hem de kamyon ile  18 saatlik 
yoldan, taaa İstanbul’lardan! Sınıfım ile dışarı çıkarken, koridordaki kapılar bir bir açılmaya başladı. Firma-
ya çocukların isimlerini,  bedenlerini ve ayakkabı numaralarını  önceden gönderdiğim için çocuklar biliyor-
du, birşeyler gelecekti onlara.  Öğrenciler  merak ile yavaş yavaş sınıflarından çıkıyorlardı.  Sonra tüm okul 
boşaldı,  hepimiz kamyonun etrafını sarmıştık.  Şoför  “Ayşe Öğretmen siz misiniz?  Hediyeleriniz geldi.” 
dediğinde dünyalar benim olmuştu. 

           “Öğretmenim benim hiç böyle ayakkabım olmadı, montum olmadı, kazağım olmadı” diyen çocuklar 
sarmıştı etrafımı. Mutluydum o gün. Neden olmasın? Ankara’dan bir öğretmen, İstanbul’dan gelen yardım-
ları dağıtıyordu. Kırmızı saçlı öğretmenin köyü değildi. Burası hepimizindi.
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       Otobüse  bindiğimde hala şarkının sözlerini  hatırlamaya çalışıyordum.  Git-
mesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür.  Acaba  nasıl bizim  oluyordu?
Olmasaydı ben de gitmezdim,  gidemediğimiz köy nasıl bizim köy oluyordu. Sa-
nırım o köy benim olacaktı, yapabileceğim hiçbir şey yoktu. 

      Ankara’da büyümüş ve üniversiteye gitmiştim. Ailem okulda bir saat oyalan-
sam hemen arardı.  Şimdi ise otobüs ile 12 saatte gidilen bir yere babamla gidi-
yordum.  Daha doğusu,  uzağı var mıydı?  Yoldaki ağaçlar mı değişiyordu, yoksa 
iklim mi? İnsanlar ve kültürler değişirken,  bir başka coğrafyaya doğru giderken 
heyecandan kalbim  bir kuş misali pır pır atıyordu.  Atanmıştım  ve  artık  kendi 
ayaklarımın  üstünde duracaktım. S evdiklerim arkamda kalsa da,  bildiğim tüm 

 

         
yollar,  sokaklar bir başka şehirde kalsa da,  belki dilini bile bilmeyeceğim bir şehirde beni Ankara’dan ge-
len öğretmen olarak bileceklerdi.

          Babamın beni Adıyaman’a yerleştirdikten sonra otogardan uğurlarkenki gözyaşlarını hala unutamı-
yorum,  belki onu tek babannem öldüğünde ağlarken  gören ben,  bu kadar mı  kötü  diye  düşünmeden 
edemiyordum, şubat ayında yağmurlu bir akşamda Adıyaman’da,  tek başına,  kimseyi tanımayan 24 ya-
şında devletin öğretmeni, memuru...

          Okulum Adıyaman’a 10 km uzaklıktaki Tekpınar İlköğretim Okulu’ydu. Onlara İngilizce öğretmek gö-
revimdi, cebimde kelimeler hepsine dağıtacaktım ama dedikleri gibi miydi?  Türkçe dahi bilmiyorlar mıy-
dı?  Terör var mıydı?  Yoksa kızlarını okula göndermezler miydi?  Ama ön yargılarımın olmasını da istemi-
yordum. Bazı insanlar alıştıkça, bazı yerler yaşandıkca sevilir diye düşündüm.

          Okul bir köy okuluydu, o zamanlar köy nedir bilmediğimden, herhalde köy okulları böyle demiştim, 
eski ve yol kenarında görseniz  insanlar nasıl yaşıyor diyebileceğiniz bir yer.  Araba  ile  geçerken belki bir 
saniye düşünüp unutacağınız bir yer. 

          Şubat şubatlığını yaparken içim titreyerek okula girdiğimde okulun  kendisine has bir kokusu dikka-
timi çekti, hafif nemli, hafif de isli bir koku. Her taraf çocuktu ve etrafta devamlı var olan hafif bir karma-
şa.  Hırpaniydi  çocuklar,  onlar beni,  ben  onları  inceliyordum.  İki  ayrı  evrenden  gelmiş  gibiydik, ama 
benim geldiğim yerde kışın terlik giyilmezdi. Kışın montsuz çıkılmazdı dışarı, üşümüyorlar mıydı? Gerçek-
ler bir bir yüzüme çarparken, tanışma faslına geçtik, üç tane soyad vardı sınıfta, isimler farklı, herkes bir-
birinin akrabası,  belki  de  o  yüzden  birbirlerine benziyorlardı,  Türkçeleri anlatılanlardan iyiydi.  Sorusu 
olan var mı dediğimde öğrencilerimden  birisi  “Örtmenim  eteğinizin  altına pantolon giymeyi unutmuş-
sunuz” diye konuşunca,  ilk defa güldüm kaç gün sonra.  Artık yas bitmişti,  şimdi çalışma zamanıydı. 

          Öğrenmek ve öğretmek sevgiyle başlar, konuya sevgi, öğretmene sevgi, devlete sevgi, Hakka sevgi, 
zorla kim âlim olabilir?  Seviyordum bu çocukları,  aslında bu okul olmasa onlar olmasa bana neden ihti-
yaç vardı?  Bu köy sizin veya bizim değildi, sadece benimdi, çünkü ben burdaydım.

           Artık okula her gün gidip geliyordum. Adıyaman’a alışmıştım, çabalıyordum öğrensinler diye. Çocuk-
lar arasında adım kırmızı saçlı  “örtmen”  olmuştu  ve  bu öğretmenin  en büyük amacı öğrencilerine umut 
vermekti. Bir gün televizyonda bir giyim firmasının okulun birine yardım yaptığını gördüm. Bizimki gibi bir 
okulda dağıtım yapılıyordu,  o çocukların gülen yüzü,  neden bizimkiler olmasın?  Bizim çocuklar  daha  iyi 
durumda mıydı? 

          Şirket ile iletişime geçtim. e-postamda, okulu ve öğrencileri anlattım. Soğukta kabansız okula terlikle
gelen çocukları... Yağmur yağdığında yollar çamurlu diye servis, öğretmenleri okula bırakmaz, köyün girişi-
ne bırakırdı ve işte o yağmur altında terlikleri ile öğretmenleri ıslanmasın diye elinde şemsiyeleri ile bekle-
yen öğrencileri... Saygılı ve sevgi dolu öğrencileri… Bu çocuklara bir şeyler yapmalıyız diye  sonlandırdığım 
e-postaya firma ertesi gün cevap verdi  ve  kıyafet yardımı yapabileceklerini söylediler  ama bundan  önce 
bazı bürokratik işlemleri yapmamı  istediler.  Mülki amirlerin imzalarını almam gerekiyordu,  bazı yazıların 
yazılması gerekiyordu.  Mutluluk içinde öğretmen arkadaşlarıma  anlattığımda öyle  şey olur mu hiç,  nasıl 
yani?  18 saatlik yoldan kıyafet mi gelecek?  Tüm öğrencilere mi?  Boş işler...

           Moralimi bozmamaya çalışsam da,  haklı olabilirlerdi.  Okulun sabit telefon hattı bile yoktu,  ben ve 
öğrencilerim var mıydık? En zor kısım imzalardı, haftalarca o yazıları almaya çalıştım. Daha az önce yeme-
ğe çıktı, isterseniz bekleyin, aslında gelmesi gerekiyordu,  raporlu, vb...  Yazıları aldıktan  ve  gönderdikten 
sonra beklemeye başladım.  Bugün  gelir mi,  yarın gelir mi diye beklerken,  unuttum  bile  beklemeyi. 
Burası  her  yere  uzaktı.

            Bir gün dersteyim, tahtaya birşey yazarken Abuzer bağırmaya başladı.  Hocam bahçeye bir kamyon 
girdi dedi. Nasıl yani diye bakarken, hatırladım.  Kıyafetler gelmiş olabilirdi, hem de kamyon ile  18 saatlik 
yoldan, taaa İstanbul’lardan! Sınıfım ile dışarı çıkarken, koridordaki kapılar bir bir açılmaya başladı. Firma-
ya çocukların isimlerini,  bedenlerini ve ayakkabı numaralarını  önceden gönderdiğim için çocuklar biliyor-
du, birşeyler gelecekti onlara.  Öğrenciler  merak ile yavaş yavaş sınıflarından çıkıyorlardı.  Sonra tüm okul 
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           “Öğretmenim benim hiç böyle ayakkabım olmadı, montum olmadı, kazağım olmadı” diyen çocuklar 
sarmıştı etrafımı. Mutluydum o gün. Neden olmasın? Ankara’dan bir öğretmen, İstanbul’dan gelen yardım-
ları dağıtıyordu. Kırmızı saçlı öğretmenin köyü değildi. Burası hepimizindi.

JJ
Ayşe  Üstündağ  KELEŞ

Etimesgut- Sakarya Ortaokulu
İngilizce Öğretmeni 
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        Sene 2000. Öğretmenlik yolunun çok başında, daha stajyerlik zamanların-
dayken bir anaokulunda çocuklara kavuştuğum ilk günün heyecanını hala ha-
tırlıyorum. O minik meleklerin “öğretmenim” deyişinin bende yaşattığı tarif-
siz mutluluğu satırlara dökmek çok zor.

         On beş kişilik bir sınıfta staja başladım. Çocuklar dört yaşında. Hepsi çok 
sevimli,  çok tatlı.  İçlerinde  Eren  diye bir çocuk vardı,  çok ısınmıştım ona ve 
aramızdaki iletişim çok güzeldi. Derken bir gün okula yeni kayıt olan bir kız ço-
cuğu geldi.  İsmi Ekin…  Eren  o günden sonra çok değişmişti.  Oyun  saatinde 
hep Ekin’i izliyor,  yemek  saatinde yine  Ekin’in  yemek  yemesini  izlemekten 
kendi yemeğini yiyemiyor, herkes kalkıp gidince acele acele yiyip kalkıyordu,

 

 

üstelik öğretmeninden azar işitiyordu. Her sabah okula gelince Ekin’in gelmesini beklerdi dört gözle, pen-
cere başında.  O gelince gülerdi,  güne  öyle başlardı.  Ekin hastaysa eğer ve okula gelmediyse o gün Eren 
de hasta olurdu.  Oyunlarında  oyuncaklarını  hep Ekin’le paylaşıyordu.  Ekin farkında değildi ama. Başka-
sıyla oynarsa, ağlardı Eren.  Alırdım  kucağıma, “Neden  ağlıyorsun?” diye sorardım.  “Ekin sevmiyor beni 
öğretmenim”  derdi. “Oysa  ben  onu  kırmızı  arabamdan  bile  daha  çok seviyorum”  derdi.

       Böyle günleri geçti Eren’in. Hep umutla bekledi, Ekin’i hep izledi, hep sevdi. Ekin hiç fark etmedi. Der-
ken Ekin gitti bir gün, ayrıldı okuldan.  Eren öğretmenine  her gün Ekin’i sordu,  gelmeyeceğini  duydukça 
ısrarla başka öğretmenlerine soruyordu.  Gelmedi  Ekin, ama  Eren de her gün  Ekin’i  sormaktan  vazgeç-
medi.  Stajım  bitinceye  kadar  da  hep  bekledi.

       Aşk, tüm dünya insanlarının içinde sana tanıdığım ayrıcalıktır,  demiş şairlerden birisi.  Eren için de öy-
leydi Ekin.  Şimdi Eren nerdedir,  ne yapıyor,  bilmiyorum ama  Ekin’e  olan o  sevgisi derinlerde bir yerde-
dir, en özel yerindedir, buna eminim.  İkisi de hangi sabahlara, kimlere günaydın oldular bilinmez ama ilk-
ler  unutulmazmış,  Ekin  ve  Eren  unutsa  bile  ben  bu  güzel,  bu  masum  aşkı unutmadım. 

       Ve aradan geçen on yıldan sonra öğretmen olmuştum.  Sonbahar mevsiminin  tam başında, yaprakla-
rın sarısı gibi hüzünlü  Yusuf Ziya isminde bir öğrencim geldi okula.  Dedesini yeni kaybetmişti. Yaptığımız 
her etkinlikte, sorulan soruya verdiği her cevapta sürekli dedesinden  bahsederdi. “Dedemin adını taşıyo-
rum ben” diye mutlulukla bahsederdi adını söylerken. Yemeğe başlarken onun  öğrettiği duayı okur, öyle 
başlardı yemeğe.  Dedesinin öğrettiği  atasözleri  bile  vardı.  Okul  bahçesine  gelen  hayvanları  severken 
bile “Dedem derdi ki, ‘Hayvanların aklı vardır,  fikri yoktur’” diye yad ederdi hayatında derin iz bırakan bü-
yüğünü.

        

                                                                                                     

                                                                                

Ayşenur  ÖZ
Çankaya-Özel Vadi İlkokulu 

 Anasınıfı Öğretmeni JJ

Bir gün oyun oynarlarken  Yusuf  Ziya  ağlayarak  yanıma  geldi.  Kalbini  tutuyordu. Korktum  ve  nedenini 
öğrenmeye çalıştım.“Öğretmenim, arkadaşım kalbime vurdu” dedi. Canının çok yandığını düşünüp  elimle
 kalbine masaj yapmaya başladım. “Çok mu acıyor?” diye sorduğumda beni çok etkileyen  o  cevabı verdi. 
“Hayır öğretmenim, kalbimin acısına ağlamıyorum ama kalbime vurmasınlar, dedem kalbimde yaşıyor be-
nim, ona bir şey olmasın.”  Hayatta  her  şey belirsiz, kesin  olan,  mukadder  bir şekilde kesin olan tek  bir 
şey var, ölüm.  Hani  eskilerden beri anlatılan bir  hikaye vardır;  Allah  ölüm acısını dağlara vermiş,  taşıya-
mamış yıkılmış.  Nehirlere vermiş,  ağlamaktan kurumuş. Rüzgarlara vermiş, esmiş esmiş tükenmiş. En so-
nunda hepsi dile gelmiş, “Al bu acıyı bizden, dayanamıyoruz” diye  Allah’a yalvarmışlar.  Allah ölüm acısını 
onlardan almış, biz insanlara vermiş. İnsanoğlu dayanmış. Dağları yıkan, nehirleri kurutan, rüzgarları tüke-
ten ölüm acısına insanoğlu alışmış. Ama böylesi küçücük bedenin, bu zor acıyı kalbinde, o güzellikle yaşat-
ması bizlere ders olmalı. Toprağın altına bırakmamıştı o dedesini,  kaburgalarının  arasına da gizlememişti 
acısını. Kalbinde saklıydı, kalbinde yaşatıyordu.  

İlk aşk ve ilk acı…

Öğretmenliğimin unutulmaz iki ayrı anısı…
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         Yönetmen  değildim  ve  ekran  eski  haline  dönmüştü bile.  Zeliha Hanım’la  görüşmem  sona  ermişti
ama ben de bir o kadar bitmiştim.  Derse  girmek  için  son hazırlıklarımı yaparken  beynimde hala artçı sar-
sıntılar yaşanıyordu;  Zeliha Hanım’ın dedikleri,  olay  anı,  öğrencilerimin donuk bakışları… Zeynep’le  yaşa-
nan, benim şakalaşma diye adlandırdığım kısa diyalogumuzun, arkadaşlar arası hatta sınıflar arası  diyaloga 
dönüşerek, kulaktan kulağa “kanser” şeklinde yayılması beni şaşkına çevirmişti. Adeta gergedan  ile  dantel 
masa örtüsü arasında ilişki kurmak kadar olanaksızdı şuursuz bir espriden kansere uzanan hüzünlü yol.  On-
ları üzmeye hakkım yoktu.  Şu andan itibaren,  derse  hazırlık olarak  sadece kitaplarıma değil,  çocuklarıma
yanlış anlaşılmaya  sebep olduğum için kocaman bir  özre  ve  onları  sevdiğimi  söylemeye  ihtiyacım  vardı.
Aynı anda  pek  çok duyguyu,  sanki  dört  mevsimi  birden  yaşadım;  sağ  kolum  üşürken  sol  kolum  yandı 
kavruldu, başım ılık ılık meltemde savrulurken ayaklarım serince poyrazda uyuştu. Öğrencilerimin  karşısın-
da çok utandım ve üzüldüm, bu duygularımı  ifade etmekten de hiç çekinmedim. Hiçbirinin yüzünde kızgın-
lık emaresi yoktu, beni sevdiklerini söyleyip “Sarılabilir miyiz?” diye sordular.  Kaşlarımı çatıp,  elimi belime 
koyup “ Tabi ki olmaz!” dedim ama beni pek umursayan olmadı. Neredeyse hepsi etrafımdaydı. Kim vurdu-
ya gitti ama biri durumu test etmek için olsa gerek, saçımı çekip kaçtı bile. Bu çocuklar,  benim muziplikleri-
me bu kadar alışmışken, neden böyle üzücü bir olay yaşadık? Anlayamadım doğrusu.  Sıradanlaşmış cümle-
ler kurmak istemem dostlar ama sevgi olsa gerek sebebi  ve  başka  hiçbir meslekte bu  hissiyatın  bu  denli 
yaşanabileceğini  sanmıyorum.  Kutsal meslek bizimki…  İşte bu  son cümle sanırım klişe  oldu  ama sonuna 
kadar doğru. O yüzden söylemeden edemedim.

         Muzipliğimle başlayan sözde mizah,  kara mizaha hatta  zırıl  zırıl  izlenesi bir drama dönmüştü.  Yönet-
men olsam nasıl bir isim bulurdum bu filme?  Hah tamam buldum,  bundan daha  uygun  bir  isim  olamaz: 

                                                                          “Arap Saçına Döndü.” 

 

JJ
Derya  CEYLAN

Sincan-Özkent Akbilek Ortaokulu
İngilizce Öğretmeni

 

   

       Neden oldu bilemedim ama okula geç  kalmıştım  bir kere ve bari ders zi-
li çaldığında derste olayım diye koşa  koşa sınıfımın kapısına vardım.  Nihayet 
derse yetişebilmiştim. Nefes nefese giriverdim sınıfıma. Çocuklarımı deve-cü-
ce oynar gibi seri bir şekilde selamlayıp sınıf defterini imzalamaya  koyuldum. 
Çok kısa bir süre sonra,  duyduğum tek şey  elli  üç öğrencinin olağan  vızıltısı 
değil, sık aralıklarla, boğuluyormuşcasına alıp verdiğim kendi nefesimdi. Kafa-
mı kaldırıp öğrencilerime baktığımda, matematiğim de  pek iyi  değildir  ama, 
bana bakan yüz altı gözü, alnıma nişan alınmış silahların namluları gibi hisset-
tim. İrkildim, birden ayağa kalkıp kendime baktım. Bir gariplik yoktu. Öğrenci-
lerimin gözleri donuk donuktu. Hani balık alırken gözlerinin canlı renkte  olup
 olmadığına bakarız ya, sizi temin ederim, bu çocuklar tezgahtaki balıklar olsa, bayat deyip  almazdınız. Ne-

den mi balık geldi aklıma? Ben öğrencilerime çoğu zaman derya kuzusu derdim. Ders esnasında sen söyle 
derya kuzusu,  yanlış anlamışsın  derya  kuzusu,  aferin derya kuzusu… Çok  hoşlarına  giderdi  ama  bazen 
“Öğretmenim Urfa’da balık ne arar?” diye soran oldu mu, “Sen  çiğköftem  ol,  sen tırnaklı pidem, sen iso-
tum, sen de ciğer şiş ol o zaman.” deyip zamanla sınıfların menülerini zenginleştirirdim.  

        Sessizlik içinde başlayan cuma günüm, aynı sükunet içinde devam etti ve bu duruma pek anlam vere-
mesem de herhalde haftanın yorgunluğu deyip kendimi inandırdım. “İşkillenmeye ne gerek vardı ki? “diye 
söylendiğim haftasonu bitmiş,  pazartesi olanca hızı ile gelmişti.  Her  ne  hikmetse  derya kuzularım,  hala 
olanca donuk gözleriyle bana bayat bayat bakmaya devam ediyorlardı. Kesin bir durum vardı  artık,  emin-
dim.  “Sorun nedir? “ diye sorduğumda,  birbirlerine  annelerin anlamlı  bakışlarından  fırlatıp  konuşmaya 
meyilli olanları da susturmuşlardı kaşla gözün arasında. Durumu öğretmenler odasında arkadaşlarımla da 
paylaştım ama nafile. Onlara da anlatmamışlardı  fakat bir gariplik olduğunun onlar da farkındaydı.  Pazar-
tesigünü de olanca gizemiyle, hayatımın seyir defterine, bir soru işareti olarak düşmüştü.

          Ertesi gün okula vardığımda, 6/B sınıfımdan Zeynep’in annesi Zeliha Hanım görüşmek için beni bekli-
yordu.  Halini hatrını sorduğumda,  gözleri cam buğusu gibiydi.  Lafa nasıl gireceğini bilemedi  ve sonra en 
düz haliyle “ Hocam, siz kanser misiniz?” diye soruverdi. Ağzındaki bakla çıkmıştı çıkmasına da bu sefer de 
ben sanki uçurumun kıyısından manzaraya bak derken arkamdan ansızın itilmiş, bilmem kaç kilometre hız-
la zemine çakılışımı bekler gibi kalakalmıştım. “ Nasıl yani? Nerden çıkardınız bunu?” diyebildim anca. Böy-
le bir şey olabilir miydi?  Hem ben bunu neden başkalarından öğreniyordum?  Eeee böyle durumlarda, bu
durumu hastadan gizlemek lazımdı ama öğrencimin velisinin bilmesi, benim bilmemem de neyin nesiydi? 
Bu kadar olasılığı otuz saniye kadar kısa bir sürede düşünmüştüm. Bu esnada Zeliha Hanım da anlatmaya 
başladı. Güya Zeynep’e ben söylemiştim kanser olduğumu. Saçım da yokmuş, o yüzden  peruk  takıyormu-
şum.  O an bir yönetmen olsam, bu sahneyi  şöyle  canlandırır  izleyiciyi ekrana kilitlerdim.  Zeliha  Hanım, 
konuşmaya başlar,  ses giderek kısılır,  görüntü buğulanır,  kısa bir illüzyon müziği ile benim gözümden geç-
miş olay akışına geçilir... O gün, okul bahçesinde nöbetçiyim ve dolanırken bir el saçıma dokunur, arkama 
döndüğümde “ Öğretmenim saçınız çok güzel, sizin mi?” diye bir soru gelir elin sahibi öğrencim Zeynep’-
ten. Sorunun özünü anlasam da muzipliğim tutar ve “ peruk tabi ki, daha ne peruklarım var” derim. Kendi 
saçımın nasıl olduğunu sorar Zeynep ama ben hala aynı muziplikle saçımın olmadığını söylerim ve ders 
başlama ziliyle öğrencileri içeri alırım. 
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sıntılar yaşanıyordu;  Zeliha Hanım’ın dedikleri,  olay  anı,  öğrencilerimin donuk bakışları… Zeynep’le  yaşa-
nan, benim şakalaşma diye adlandırdığım kısa diyalogumuzun, arkadaşlar arası hatta sınıflar arası  diyaloga 
dönüşerek, kulaktan kulağa “kanser” şeklinde yayılması beni şaşkına çevirmişti. Adeta gergedan  ile  dantel 
masa örtüsü arasında ilişki kurmak kadar olanaksızdı şuursuz bir espriden kansere uzanan hüzünlü yol.  On-
ları üzmeye hakkım yoktu.  Şu andan itibaren,  derse  hazırlık olarak  sadece kitaplarıma değil,  çocuklarıma
yanlış anlaşılmaya  sebep olduğum için kocaman bir  özre  ve  onları  sevdiğimi  söylemeye  ihtiyacım  vardı.
Aynı anda  pek  çok duyguyu,  sanki  dört  mevsimi  birden  yaşadım;  sağ  kolum  üşürken  sol  kolum  yandı 
kavruldu, başım ılık ılık meltemde savrulurken ayaklarım serince poyrazda uyuştu. Öğrencilerimin  karşısın-
da çok utandım ve üzüldüm, bu duygularımı  ifade etmekten de hiç çekinmedim. Hiçbirinin yüzünde kızgın-
lık emaresi yoktu, beni sevdiklerini söyleyip “Sarılabilir miyiz?” diye sordular.  Kaşlarımı çatıp,  elimi belime 
koyup “ Tabi ki olmaz!” dedim ama beni pek umursayan olmadı. Neredeyse hepsi etrafımdaydı. Kim vurdu-
ya gitti ama biri durumu test etmek için olsa gerek, saçımı çekip kaçtı bile. Bu çocuklar,  benim muziplikleri-
me bu kadar alışmışken, neden böyle üzücü bir olay yaşadık? Anlayamadım doğrusu.  Sıradanlaşmış cümle-
ler kurmak istemem dostlar ama sevgi olsa gerek sebebi  ve  başka  hiçbir meslekte bu  hissiyatın  bu  denli 
yaşanabileceğini  sanmıyorum.  Kutsal meslek bizimki…  İşte bu  son cümle sanırım klişe  oldu  ama sonuna 
kadar doğru. O yüzden söylemeden edemedim.

         Muzipliğimle başlayan sözde mizah,  kara mizaha hatta  zırıl  zırıl  izlenesi bir drama dönmüştü.  Yönet-
men olsam nasıl bir isim bulurdum bu filme?  Hah tamam buldum,  bundan daha  uygun  bir  isim  olamaz: 

                                                                          “Arap Saçına Döndü.” 
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       Neden oldu bilemedim ama okula geç  kalmıştım  bir kere ve bari ders zi-
li çaldığında derste olayım diye koşa  koşa sınıfımın kapısına vardım.  Nihayet 
derse yetişebilmiştim. Nefes nefese giriverdim sınıfıma. Çocuklarımı deve-cü-
ce oynar gibi seri bir şekilde selamlayıp sınıf defterini imzalamaya  koyuldum. 
Çok kısa bir süre sonra,  duyduğum tek şey  elli  üç öğrencinin olağan  vızıltısı 
değil, sık aralıklarla, boğuluyormuşcasına alıp verdiğim kendi nefesimdi. Kafa-
mı kaldırıp öğrencilerime baktığımda, matematiğim de  pek iyi  değildir  ama, 
bana bakan yüz altı gözü, alnıma nişan alınmış silahların namluları gibi hisset-
tim. İrkildim, birden ayağa kalkıp kendime baktım. Bir gariplik yoktu. Öğrenci-
lerimin gözleri donuk donuktu. Hani balık alırken gözlerinin canlı renkte  olup
 olmadığına bakarız ya, sizi temin ederim, bu çocuklar tezgahtaki balıklar olsa, bayat deyip  almazdınız. Ne-

den mi balık geldi aklıma? Ben öğrencilerime çoğu zaman derya kuzusu derdim. Ders esnasında sen söyle 
derya kuzusu,  yanlış anlamışsın  derya  kuzusu,  aferin derya kuzusu… Çok  hoşlarına  giderdi  ama  bazen 
“Öğretmenim Urfa’da balık ne arar?” diye soran oldu mu, “Sen  çiğköftem  ol,  sen tırnaklı pidem, sen iso-
tum, sen de ciğer şiş ol o zaman.” deyip zamanla sınıfların menülerini zenginleştirirdim.  

        Sessizlik içinde başlayan cuma günüm, aynı sükunet içinde devam etti ve bu duruma pek anlam vere-
mesem de herhalde haftanın yorgunluğu deyip kendimi inandırdım. “İşkillenmeye ne gerek vardı ki? “diye 
söylendiğim haftasonu bitmiş,  pazartesi olanca hızı ile gelmişti.  Her  ne  hikmetse  derya kuzularım,  hala 
olanca donuk gözleriyle bana bayat bayat bakmaya devam ediyorlardı. Kesin bir durum vardı  artık,  emin-
dim.  “Sorun nedir? “ diye sorduğumda,  birbirlerine  annelerin anlamlı  bakışlarından  fırlatıp  konuşmaya 
meyilli olanları da susturmuşlardı kaşla gözün arasında. Durumu öğretmenler odasında arkadaşlarımla da 
paylaştım ama nafile. Onlara da anlatmamışlardı  fakat bir gariplik olduğunun onlar da farkındaydı.  Pazar-
tesigünü de olanca gizemiyle, hayatımın seyir defterine, bir soru işareti olarak düşmüştü.

          Ertesi gün okula vardığımda, 6/B sınıfımdan Zeynep’in annesi Zeliha Hanım görüşmek için beni bekli-
yordu.  Halini hatrını sorduğumda,  gözleri cam buğusu gibiydi.  Lafa nasıl gireceğini bilemedi  ve sonra en 
düz haliyle “ Hocam, siz kanser misiniz?” diye soruverdi. Ağzındaki bakla çıkmıştı çıkmasına da bu sefer de 
ben sanki uçurumun kıyısından manzaraya bak derken arkamdan ansızın itilmiş, bilmem kaç kilometre hız-
la zemine çakılışımı bekler gibi kalakalmıştım. “ Nasıl yani? Nerden çıkardınız bunu?” diyebildim anca. Böy-
le bir şey olabilir miydi?  Hem ben bunu neden başkalarından öğreniyordum?  Eeee böyle durumlarda, bu
durumu hastadan gizlemek lazımdı ama öğrencimin velisinin bilmesi, benim bilmemem de neyin nesiydi? 
Bu kadar olasılığı otuz saniye kadar kısa bir sürede düşünmüştüm. Bu esnada Zeliha Hanım da anlatmaya 
başladı. Güya Zeynep’e ben söylemiştim kanser olduğumu. Saçım da yokmuş, o yüzden  peruk  takıyormu-
şum.  O an bir yönetmen olsam, bu sahneyi  şöyle  canlandırır  izleyiciyi ekrana kilitlerdim.  Zeliha  Hanım, 
konuşmaya başlar,  ses giderek kısılır,  görüntü buğulanır,  kısa bir illüzyon müziği ile benim gözümden geç-
miş olay akışına geçilir... O gün, okul bahçesinde nöbetçiyim ve dolanırken bir el saçıma dokunur, arkama 
döndüğümde “ Öğretmenim saçınız çok güzel, sizin mi?” diye bir soru gelir elin sahibi öğrencim Zeynep’-
ten. Sorunun özünü anlasam da muzipliğim tutar ve “ peruk tabi ki, daha ne peruklarım var” derim. Kendi 
saçımın nasıl olduğunu sorar Zeynep ama ben hala aynı muziplikle saçımın olmadığını söylerim ve ders 
başlama ziliyle öğrencileri içeri alırım. 
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              Ben bir öğretmenim… Öğretmen  olmak biraz da anılarla yoğrulmuş bir 
hayata sahip olmak demek değil midir?
          Öğretmenliğe ilk adımımı Erzurum’a neredeyse dört saat uzaklıkta bir dağ 
köyünde attım. Küçük, şirin bir dağ köyünde; Yanıkkaval Köyü İlköğretim Okulu’-
nda en güzel,  en doyumsuz, en  canlı anılarımı  biriktirdim.  Eğer fiziksel engelli 
bir öğretmenseniz, hayat bir köy okulunda daha zor geçer. Ama güzeldir de. Gü-
zelliği zorluğundan gelir biraz da.  Okuluma gideceğim günlerde, başta ailem ol-
mak üzere çevremdeki  hemen hemen tüm insanlar orada yapamayacağımı, ya-
şayabileceğim sıkıntıları,  zorlukları tekrar tekrar  aklımın bir köşesine kazımaya 
çalışmışlardı. Ama öğretmen olmak benim küçük yaştan beri hayalimdi ve haya-
limin peşini bırakmaya hiç niyetim yoktu. Evet, belki açınca suyu akan muslukla-
rımız yoktu; kaloriferli odalarımız, sınıflarımız  yoktu, ancak yürekleri  kocaman 

çocuklarımız vardı. Hayata sımsıkı tutunacak ümidimiz vardı. Tezek kokulu gecelerimiz; tertemiz bir gökyü-
zümüz vardı. 

          Güçlükle bulabildiğim tek göz bir odada, vaktimin  çoğunu ders dışı etkinlikler de  dahil  olmak üzere 
öğrencilerimle (çocuklarımla) geçiriyordum. Çocuklarımı çok seviyordum.  Seslerini, gülüşlerini, merakları-
nı; o doğal hallerini, delinmiş  patiklerini,  bilgiye,  sevgiye aç bakışlarını… Aradan  geçen zamanla, ilk  defa 
bir bayan öğretmenle karşılaşmış olmanın şaşkınlığını atmışlardı üzerlerinden. Hele de tekerlekli sandalye 
kullanan bir bayan öğretmenin… Dedim ya zamanla birbirimizin birer parçası olmuştuk sanki.

          Yalnız içlerinden biri vardı ki diğerlerinden faklıydı; ürkek mi asi mi olduğuna hiçbir zaman karar vere-
mediğim Özer’di. Özer hiç konuşmuyordu. Ne yapsam, ne desem onu konuşturmayı başaramamıştım. Faz-
la üsteleyip onu incitmekten,  avuçlarımdan kayıp gitmesinden korkuyordum.  O, çoğu zaman  bakışlarıyla 
anlatmaya çalışıyordu duygularını  ama ben bir türlü  ne hissettiği konusunda net olamıyordum. Bazen kö-
mür karası gözlerini  gözlerime dikip öyle  derin bakıyordu ki  sanki kendisiyle  birlikte ben de  kayboluyor-
dum gözlerinin siyahında. 

          Okula  gelmeyi sevmiyordu  Özer.  Her tavrında  açık açık  ifade ediyordu bunu.  Annesini  kaybetmiş 
birkaç  yıl  önce;  çok  da  aklı  kesmeyen bir  yaşta  da  değilmiş.  O  günden  sonra  da  Özer’i  konuşurken
gören  olmamış  bir  daha. 

          Onun  bu  hali  çok  üzüyordu  beni.  Bir  gün  onun  dünyasına  girmek  için,  sesini  duyabilmek  için,
bana  bir  kez,   ” Öğretmenim!”   diyerek   sarılması   için   içten   içe   dua  edip  duruyordum.  Bütün   ço-
cuklarımın   sesini   kendi   sesim   kadar   iyi   tanıyordum  artık.    Umudumu   kaybetmek   istemiyordum
ama onun sesini hiçbir zaman duyamayacak  olmaktan yana da bir korku büyüyordu içimde yavaş yavaş…

          Birbirini  kovalayan  haftaların,  ayların;  üst üste  yağan  yağmurların  ardından  kış  gelip  dayanmıştı 
kapımıza.   Azar   azar   yağmaya  başlayan   kar,   tekerlekli   sandalyemle   okula    gidiş   gelişlerimi   biraz 
zorlaştırıyordu.   Ama   çocuklarımı    yalnız   bırakmamak   adına   elimden  gelenin   en   iyisini   yapmaya
çalışıyordum.  Ta  ki  o  sabaha  kadar… 

          

Aralık    ayının    ortalarındaydık.    Sabah   içimde   bir   ürpertiyle   açtım   gözlerimi.    Kahvaltımı    yaptım, 
hazırlandım   ve   okula   gitmek   üzere   tek   göz   odamın   kapısına   yöneldim.   Kapıyı  açmamla  hayrete 
düşmem  bir  olmuştu. 

          Öyle  kar  yağmıştı ki,  değil  okula  gitmek,  bir  adım  öteye  geçebileceğimi  sanmıyordum.  İlk  tedir-
ginliğin   ardından   düşünmeye   başladım.   Okula  gitmem  gerekiyordu;  herkes  gibi…   Şartlar  ne  olursa  
olsun  çocukları   bomboş   geçen   ders   saatleriyle   baş   başa   bırakamazdım.    Biraz   çabalarsam,  karın 
yumuşaklığından   faydalanarak   bir   yol,   bir   iz   oluşturabilirdim   belki   kendime.   Ama   tam  bu   esna-
da   biraz   fazla   zorladığım   için   sandalyemin   tekeri   kapının   önünde   biriken   kara  gömülüp  kırıldı.

          Artık  yapacak  bir  şey  kalmamıştı.  İçimde  yaşadığım  çaresizliğin  tarifi  yoktu.   Gözlerim  dolu dolu 
bir  şekilde,  buraya  gelirken  ailemin,   akrabalarımın,   arkadaşlarımın   söyledikleri   çınladı  kulaklarımda. 
Orada  bu  şekilde   ne   kadar  oturdum   bilmiyorum.  Derinden   derine   cıvıl   cıvıl   öğrencilerimin  sesini 
duymaya   başladım.   Okul   yoluna   doğru   baktığımda   öğrencilerimi   gördüm.   Evet,  öğrencilerim  elle-
rinde  defterleri,   kitapları  ve  kalemleriyle   karların   içinde   koşmaya  çalışarak   buraya   geliyorlardı.  Bir  
yandan  da,   “Öğretmenim!”   diye   bağrışıyorlardı.   Belli  ki   benim   gidemediğimi   anlayarak,   dersimizi 
işlemek   için    Müdür   Bey’den    izin   alıp   onlar   bana   geliyorlardı.    Çok   duygulanmıştım.   Şaşkın  ba-
kışlarla   onlara   bakıyordum.   Soğuktan   yanakları  iyice   al   al   olmuştu.   Tam  da  o  anda,  kapıya  epey 
yaklaştıkları   sırada   en   arkadan  bir   ses  işittim:    “Öğretmenim!    Öğretmenim!..”    Koşarak   değil   de, 
sanki   uçarcasına   geliyordu   küçük   öğrencim.   Kulaklarıma   inanamıyordum.   Birden   etrafı   derin   bir 
sessizlik   kapladı.    Özer   defalarca   tekrarlıyordu;   “Anne!”   dercesine   haykırıyordu.   Kar  tekrar   başla-
mıştı.    Açtım   kollarımı;    sıcacık   sardım    onu.   Gözyaşlarım   yüzüme    düşüp    eriyen    kar   tanelerine   
karışıyordu.   Bunlar   mutluluk   gözyaşlarıydı…

          O   akşam    çocuklar,    velilerim   ve   Müdür   Bey,    tekerlekli    sandalyemi,    köyün   yaşlı   tamircisi 
Hasan   Amca’ya   götürüp   tamir   ettirdiler.   Hayat,   ertesi   sabah   kaldığı   yerden   devam   etti;   zor  fa-
kat   mutlu   bir   şekilde   akıp   gitti.    Sadece   öğretmenlik   hayatımın   değil,  ömrümün  tekrar   yaşanası, 
en   güzel   üç   senesi,  en  güzel   anılarımla  orada   yoğruldu:   “Şimdi   çok   uzaklarda   kalan,  her  ‘an’ımı 
özlemle   ve   sevgiyle   andığım   köyümde…”
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yumuşaklığından   faydalanarak   bir   yol,   bir   iz   oluşturabilirdim   belki   kendime.   Ama   tam  bu   esna-
da   biraz   fazla   zorladığım   için   sandalyemin   tekeri   kapının   önünde   biriken   kara  gömülüp  kırıldı.

          Artık  yapacak  bir  şey  kalmamıştı.  İçimde  yaşadığım  çaresizliğin  tarifi  yoktu.   Gözlerim  dolu dolu 
bir  şekilde,  buraya  gelirken  ailemin,   akrabalarımın,   arkadaşlarımın   söyledikleri   çınladı  kulaklarımda. 
Orada  bu  şekilde   ne   kadar  oturdum   bilmiyorum.  Derinden   derine   cıvıl   cıvıl   öğrencilerimin  sesini 
duymaya   başladım.   Okul   yoluna   doğru   baktığımda   öğrencilerimi   gördüm.   Evet,  öğrencilerim  elle-
rinde  defterleri,   kitapları  ve  kalemleriyle   karların   içinde   koşmaya  çalışarak   buraya   geliyorlardı.  Bir  
yandan  da,   “Öğretmenim!”   diye   bağrışıyorlardı.   Belli  ki   benim   gidemediğimi   anlayarak,   dersimizi 
işlemek   için    Müdür   Bey’den    izin   alıp   onlar   bana   geliyorlardı.    Çok   duygulanmıştım.   Şaşkın  ba-
kışlarla   onlara   bakıyordum.   Soğuktan   yanakları  iyice   al   al   olmuştu.   Tam  da  o  anda,  kapıya  epey 
yaklaştıkları   sırada   en   arkadan  bir   ses  işittim:    “Öğretmenim!    Öğretmenim!..”    Koşarak   değil   de, 
sanki   uçarcasına   geliyordu   küçük   öğrencim.   Kulaklarıma   inanamıyordum.   Birden   etrafı   derin   bir 
sessizlik   kapladı.    Özer   defalarca   tekrarlıyordu;   “Anne!”   dercesine   haykırıyordu.   Kar  tekrar   başla-
mıştı.    Açtım   kollarımı;    sıcacık   sardım    onu.   Gözyaşlarım   yüzüme    düşüp    eriyen    kar   tanelerine   
karışıyordu.   Bunlar   mutluluk   gözyaşlarıydı…

          O   akşam    çocuklar,    velilerim   ve   Müdür   Bey,    tekerlekli    sandalyemi,    köyün   yaşlı   tamircisi 
Hasan   Amca’ya   götürüp   tamir   ettirdiler.   Hayat,   ertesi   sabah   kaldığı   yerden   devam   etti;   zor  fa-
kat   mutlu   bir   şekilde   akıp   gitti.    Sadece   öğretmenlik   hayatımın   değil,  ömrümün  tekrar   yaşanası, 
en   güzel   üç   senesi,  en  güzel   anılarımla  orada   yoğruldu:   “Şimdi   çok   uzaklarda   kalan,  her  ‘an’ımı 
özlemle   ve   sevgiyle   andığım   köyümde…”
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          Arabamı  durdurdum.  Arkadan göçümün  yüklü  olduğu kamyon şoförüne 

daki   tepeciğe  çömelerek  oturdum.  Başımı  ellerimin  arasına  aldım.   Burada 
geçirdiğim  birkaç  yıl,  gözlerimin  önünden  ilkbaharda  derelerin  coşarak  önü-

 
          Köy  yüce  bir dağın  yamacına  kuruluydu.  Hayat  şartları  çok  zordu.  Her 
mevsiminin   kendine  özgü  bir  güzelliği  vardı.   Yeşil  ilkbaharda,  kızıllık  yazda, 
sarı  sonbaharda  ve  beyaz  kışta  çeşit  çeşit  tonlarını  sunardı.  Buz  olurdu  be-
yaz,  yaprak  olurdu  sarı,  başak  olurdu  kırmızı. 

         

          

          Üzerine   oturduğum   bu   tepe   var   ya   bu   tepe.   Kasım  ayının   ilk  akşamı   buradan   ayrılmama  
neden  olan  olayın   yaşandığı   tepeydi.    İç   Anadolu’nun   zor   şartlarını   taşıyan   bu   köyde   çok   daha   
fazla   kalmak  isterdim.   Öğrencilerim   ailemden   sonra   en   önemli  yaşama  kaynaklarımdandır.   Çünkü  

ediyordum.  Bu  yıl  hiç  de  öyle  olmayacak. 

zaman  gitme  hakkı(!)  da  onundu. 

kür  Belgesi  ile  ödüllendirmesine  neden  olmuştu.

          Köyde  bir   23  Nisan   töreninde   Göcekler  Göğerince   piyesini  sergiledik.   Herkes   piyesimizi  izle-

 
          Konuşmalarında  öyle  cümleler  kurardı   ki,   bu   sözleri   nasıl  söyleyebiliyor   diye   şaşırır  kalırdım.  
İlerde  neden  bir gösteri adamı olmasın diye düşünürdüm.  
 
          O   meşum   olaydan  sonra   üç   ay  kadar  uyuyamadım.   Yalnız  başıma  hiçbir   şey  yapamıyordum. 
Mutlaka  yanımda  birisini  bulunduruyordum.  Pazartesi  günü  okul  açılınca  öğrencilerin  yerlerini  değiş-

          

dığım  ismine  gelince  yine  dünyam  kararıyor  yine  kimyam  bozuluyordu.   Geceleri  uykuma,  gündüzle-

hayvanların çıkardıkları sesler bir birine karışıyor. Hengâme her zamanki gibi devam ediyordu.  Sabahın er-

den biraz önce sefere çıkan minibüsün şoförüne mektubunu verdi. Bu arada biz öndekini solladık. O anda 

ve orada durduk.  Şoför şaşkın, yolcular şaşkın, ben şaşkındım.
 
            Düşünüyorum da bu tepe olmasaydı aracımız yüzlerce metre aşağıdaki dereye inerdi. Yani bu tepe

          Bir süre arabadan inmedim. Ne zamanki birisi “Hocam neye inmiyorsun?” dedi. O anda kendime ge-
lir gibi oldum.  Hemen inerek arabanın arkasında küçük öbekler halinde beyin parçalarını gördüm…

seline  dönmüştü…

mişlerdi.  Allah’ın takdiri.  Veren de  o alan da o.  Ha bir de  bu  tepenin  adı  da  SELAHATTİN  TEPESİ  diye 
anılır  olmuş.
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         Gözlerim daldı o an.  Mavi  önlüğümün  kolundaki iz,  okul bahçesindeki, 
yerden 1 metre  yüksekliğe inşa edilmiş  musluktan su  içmeye çalışırken - bir 
yandan eteğimi topluyorum ıslanır  da  diye- rüzgar üşütüyor ellerimi,  burnu-
mu… Zilin çalmasıyla anneciğimin cebime iliştirdiği mendili  unutup siliveriyo-
rum koluma… Üşüyen burnumu, ağzımın suyunu… Gözlerim kocaman açılmış, 
bir ara dilimle de toparlamaya çalışıyorum yüzümdeki suyu.
Gördüm…
       Kocamandı onun da gözleri. İri burnu, dudakları… Hani yanaklarını öpme-
ye doyamayacağınız cinsten, tombul tombul. Şakaklarına doğru ayazdan sert-
leşmiş cildi. İlk onu gördüm, okula doğru yaklaşırken servisin  penceresinden. 
Çok eski bir  minibüstü servisimiz.  Çukura her girişte  sanki  kapılar  yerinden 
çıkıp geri giriyordu. O da servisin gelişini görünce bayram coşkusu gibi, yüzün-

de ağzı kulaklarına varmış  bir  gülümsemeyle,  biraz ürkek,  biraz mahcup ama meraklı…  Bekliyor  duvarın 
üstüne çıkmış. Duvar dediysem de taşların arasına yapışsın diye iliştirdikleri tezeklerle yapılmış, okulun ön 
kısmını çevreleyen taş yığını…
        Okul,  köyün çıkışında,  etrafına  göre  biraz daha yüksek  bir alandaydı.  Zamana  yenik  düşecek  bem-
beyaz duvarlarını,  muntazam  dizili  kiremit  çatısını  ve  bahçesindeki  al  bayrağımızın dalgalandığını çoğu 
yerden  görebilirdiniz. 
        Derken  servisten  indim  ve  beni  ilk  karşılayan  minik  bir  toz  bulutu  oldu.  Nereden  geldiğini  anla-
yamadan,  beyaz gömleğim,  özenle taradığım saçlarım,  yeni boyadığım ayakkabılarım anlattı bana gerçek-
leri.  Burada  hayatın  pek  de  öyle  tozpembe olmadığını,  zorlukları… Üstüm başım toz içinde kalmıştı. Bir 
ton renk değiştirmişti velhasıl.  Tezek  parçalarıyla doldu saçlarım.  Bir yandan  gülmeye başladım.  Davullu 
zurnalı karşılama beklemiyordum ama hani böylesi de hiç aklıma gelmemişti.
        Bir an başımı kaldırıp biri gördü mü acaba diye düşünürken çocukların meraklı bakışları altında, kendi-
mi evlerine ilk kez gelmiş en özel misafir gibi hissettim.  Ve onu,  o kocaman gözlü çocuğu gördüm.  Bu kez 
yaklaşmış iyice, belli o da sevecek beni… “Çok kalmayacak o da diğerleri gibi” diye geçiriyor sanki aklından 
beş  yılımı  paylaşacağımı  bilmeden.
        Elimle gel ettim. Koşuverdi hemen. Böylesi sıcak bakışları ilk kez gördüm ömrümde.
       -Adın ne?
       -Cum-a-li
       Vurgusundan  hoşlanınca  defalarca  sordum.  Onun da  hoşuna  gitmişti,  anladım  dizlerime  dayadığı 
ellerinden…
       O gün tanışmıştık işte.  Derslerime  giremeyecek  kadar küçüktü ama kocaman yüreği vardı.  Annesinin
 ekmek  yaptığı gün bana da  getirirdi.  Bazen de  mini mini elleri  arasında  bir  yumurtayla  karşılardı  beni 
okulun  bahçesinde.
        Anasınıfına kaydı  yapılmıştı  ama  her gün  okul  geçmezdi eline.  Okulun ilk  ve  son  iki  ayı  çalışmaya 
giderdi  diğer çocuklar gibi.  Yani yılın yarısını güneşin altında,  kimi fındık,  kimi üzüm,  kimi pamuk…  Anla-
tırdı  Cumali  de:
       -Biz… Pamuk… Gitti…
       Onca  sıkıntıya,   zahmete,   yoksulluğa  inat  içlerindeki  yaşam  sevinci  beni  belki  de   köye  bağlayan 
tek  şeydi.   Öğretmen  olduğunuzu  iliklerinize  kadar   hissederdiniz.   Hissettiriyorlardı.   Öğrencilerimin 
ellerinden  geleni  yaptıklarını  görmek  beni  onlarla  daha  bir  yapıyordu.
        

Onlar,   sevgiye  hasret  çocuklar…   Yüreklerinin  töründe  saklarlar  sizi…   Gökkuşağı  gibi  rengarenkler o 
kurak  topraklarda.
       Anlatmakla  bitiremem  hiçbirini.  Tek  tek,  her  günümü  yazmak  isterdim  işte…
       Ben  Cumali’yi  seçtim  o  nur  yüzlü  çocuklar  arasından…
       Ve  unutamıyorum,  aklımdan  çıkmıyor  hiç…  Ne  zaman  burnu  akan  yanakları  al  al  bir  çocuk  gör-
sem,  çocukluğumdaki  önlüğün  lekesi  ve  Cumali  gelir  aklıma.
       O  gün  hava  karanlık,   yağmurlu  ve  çok  soğuktu.   Öğle  arası  olmuş,  bir  şeyler  atıştırıp   pencere-
den dışarıyı izliyorum.  Cumali’yi gördüm,  üşümüş belli ki…  Çağırdım.  Yine  gülümsüyor  o  her şeye inat. 
Bu şartlara  rağmen  gülümserken  ben utanıyorum  çoğu zaman kendimden.  Şükürsüzlüğüme kızıyorum, 
sabırsızlığıma…
      -Üşüyorsun değil mi?
      -…
       Başını  salladı üşüdüm dercesine ama yine de bir tebessüm suratında.  Aldım onu  koltuğumun altına. 
Kabanımı da  sardım üzerimize.  Bir yandan  siliyorum burnunu mendille,  bir  yandan elleri avuçlarımda… 
Tırnaklarının bazılarına çamur yerleşmiş,  elleri çatlamış,  bazı yerleri  kanamaya  yüz tutmuştu.  Gözlerim 
doluyor, zor tutuyordum o an kendimi. Hangimiz daha şanslı diye düşündüm.
       Kapattım gözlerimi,  içim sıcacık,  kollarımda her şeyden gerçek bir çocuk…  Ben  zilin  sesiyle irkilirken 
o uyumuş oracıkta.  Uyandırmaya  kıyamıyorum  ama  öğretmenler  odasındaki gürültüyle o da uyanmıştı. 
Hemen  kalktı,  saatlerdir  uyumuş  gibiydi.   Isınmış  vücudu  belli   kızaran  yanaklarından.  Koştu  hemen 
konuşmadan  kapıya,   sonra   döndü   arkasını  ve  her  zamanki  gülüşüyle  güldü  bana  bir  eli  havada… 
Hayır  ben ne  kadar  anlatsam da  yaşamanız  gerekiyor  o  gülüşü… İçimi aydınlatırdı, yüreğimdeki  puslu 
havayı  alıp  götürürdü.
       Cumali…  Koca  yürekli  minik  çocuk…
       Şanslıydım… Yaşadıklarımın  getirisi  o  kadar  çok  ki… Sadece  o  köye  atanmış  bir  öğretmen  değilsi-
niz.  Annesiniz,  ablasınız,  arkadaşsınız,  hayata  açılan  penceresiniz…
       Ne  mutlu  bana!
       Yürekleri  tertemiz,  sevgiye  hasret  çocuklar  tanıdım  ben…
       Gördüm,  yaşadım  hayatın  tüm  acı  yüzünü  o  tatlı  yüreklerde…
       Ne  mutlu  bana!
       Sevdim,  sevildim  gönlümce,  gönüllerince  o  kocaman  yüreklerde…
       Çok  iz  bıraktı  bende  yaşadıklarım,  paylaştığım  beş yıl…  Onlarca  Cumali  vardı  orda.  Umarım şim-
di  onlar da  bir  an  olsun  akıllarından  geçiriyorlardır  beni…
       O, artık  hayata  bağlanmış,  sevgiye  hasret  çocuklara  sevdalanmış  Duygu  öğretmenlerini…
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yamadan,  beyaz gömleğim,  özenle taradığım saçlarım,  yeni boyadığım ayakkabılarım anlattı bana gerçek-
leri.  Burada  hayatın  pek  de  öyle  tozpembe olmadığını,  zorlukları… Üstüm başım toz içinde kalmıştı. Bir 
ton renk değiştirmişti velhasıl.  Tezek  parçalarıyla doldu saçlarım.  Bir yandan  gülmeye başladım.  Davullu 
zurnalı karşılama beklemiyordum ama hani böylesi de hiç aklıma gelmemişti.
        Bir an başımı kaldırıp biri gördü mü acaba diye düşünürken çocukların meraklı bakışları altında, kendi-
mi evlerine ilk kez gelmiş en özel misafir gibi hissettim.  Ve onu,  o kocaman gözlü çocuğu gördüm.  Bu kez 
yaklaşmış iyice, belli o da sevecek beni… “Çok kalmayacak o da diğerleri gibi” diye geçiriyor sanki aklından 
beş  yılımı  paylaşacağımı  bilmeden.
        Elimle gel ettim. Koşuverdi hemen. Böylesi sıcak bakışları ilk kez gördüm ömrümde.
       -Adın ne?
       -Cum-a-li
       Vurgusundan  hoşlanınca  defalarca  sordum.  Onun da  hoşuna  gitmişti,  anladım  dizlerime  dayadığı 
ellerinden…
       O gün tanışmıştık işte.  Derslerime  giremeyecek  kadar küçüktü ama kocaman yüreği vardı.  Annesinin
 ekmek  yaptığı gün bana da  getirirdi.  Bazen de  mini mini elleri  arasında  bir  yumurtayla  karşılardı  beni 
okulun  bahçesinde.
        Anasınıfına kaydı  yapılmıştı  ama  her gün  okul  geçmezdi eline.  Okulun ilk  ve  son  iki  ayı  çalışmaya 
giderdi  diğer çocuklar gibi.  Yani yılın yarısını güneşin altında,  kimi fındık,  kimi üzüm,  kimi pamuk…  Anla-
tırdı  Cumali  de:
       -Biz… Pamuk… Gitti…
       Onca  sıkıntıya,   zahmete,   yoksulluğa  inat  içlerindeki  yaşam  sevinci  beni  belki  de   köye  bağlayan 
tek  şeydi.   Öğretmen  olduğunuzu  iliklerinize  kadar   hissederdiniz.   Hissettiriyorlardı.   Öğrencilerimin 
ellerinden  geleni  yaptıklarını  görmek  beni  onlarla  daha  bir  yapıyordu.
        

Onlar,   sevgiye  hasret  çocuklar…   Yüreklerinin  töründe  saklarlar  sizi…   Gökkuşağı  gibi  rengarenkler o 
kurak  topraklarda.
       Anlatmakla  bitiremem  hiçbirini.  Tek  tek,  her  günümü  yazmak  isterdim  işte…
       Ben  Cumali’yi  seçtim  o  nur  yüzlü  çocuklar  arasından…
       Ve  unutamıyorum,  aklımdan  çıkmıyor  hiç…  Ne  zaman  burnu  akan  yanakları  al  al  bir  çocuk  gör-
sem,  çocukluğumdaki  önlüğün  lekesi  ve  Cumali  gelir  aklıma.
       O  gün  hava  karanlık,   yağmurlu  ve  çok  soğuktu.   Öğle  arası  olmuş,  bir  şeyler  atıştırıp   pencere-
den dışarıyı izliyorum.  Cumali’yi gördüm,  üşümüş belli ki…  Çağırdım.  Yine  gülümsüyor  o  her şeye inat. 
Bu şartlara  rağmen  gülümserken  ben utanıyorum  çoğu zaman kendimden.  Şükürsüzlüğüme kızıyorum, 
sabırsızlığıma…
      -Üşüyorsun değil mi?
      -…
       Başını  salladı üşüdüm dercesine ama yine de bir tebessüm suratında.  Aldım onu  koltuğumun altına. 
Kabanımı da  sardım üzerimize.  Bir yandan  siliyorum burnunu mendille,  bir  yandan elleri avuçlarımda… 
Tırnaklarının bazılarına çamur yerleşmiş,  elleri çatlamış,  bazı yerleri  kanamaya  yüz tutmuştu.  Gözlerim 
doluyor, zor tutuyordum o an kendimi. Hangimiz daha şanslı diye düşündüm.
       Kapattım gözlerimi,  içim sıcacık,  kollarımda her şeyden gerçek bir çocuk…  Ben  zilin  sesiyle irkilirken 
o uyumuş oracıkta.  Uyandırmaya  kıyamıyorum  ama  öğretmenler  odasındaki gürültüyle o da uyanmıştı. 
Hemen  kalktı,  saatlerdir  uyumuş  gibiydi.   Isınmış  vücudu  belli   kızaran  yanaklarından.  Koştu  hemen 
konuşmadan  kapıya,   sonra   döndü   arkasını  ve  her  zamanki  gülüşüyle  güldü  bana  bir  eli  havada… 
Hayır  ben ne  kadar  anlatsam da  yaşamanız  gerekiyor  o  gülüşü… İçimi aydınlatırdı, yüreğimdeki  puslu 
havayı  alıp  götürürdü.
       Cumali…  Koca  yürekli  minik  çocuk…
       Şanslıydım… Yaşadıklarımın  getirisi  o  kadar  çok  ki… Sadece  o  köye  atanmış  bir  öğretmen  değilsi-
niz.  Annesiniz,  ablasınız,  arkadaşsınız,  hayata  açılan  penceresiniz…
       Ne  mutlu  bana!
       Yürekleri  tertemiz,  sevgiye  hasret  çocuklar  tanıdım  ben…
       Gördüm,  yaşadım  hayatın  tüm  acı  yüzünü  o  tatlı  yüreklerde…
       Ne  mutlu  bana!
       Sevdim,  sevildim  gönlümce,  gönüllerince  o  kocaman  yüreklerde…
       Çok  iz  bıraktı  bende  yaşadıklarım,  paylaştığım  beş yıl…  Onlarca  Cumali  vardı  orda.  Umarım şim-
di  onlar da  bir  an  olsun  akıllarından  geçiriyorlardır  beni…
       O, artık  hayata  bağlanmış,  sevgiye  hasret  çocuklara  sevdalanmış  Duygu  öğretmenlerini…
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           Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerinden biridir, 
hatta bana göre en güzeli. Yaptığınızın işinönemini, güzelliğini 
zaman geçtikçe daha  iyi anlıyorsunuz.  Bir  çocuğun  hayatına 
dokunmak,  O’nun geleceğine şekil vermek  tarifsiz bir keyiftir. 

           Müdür vekili olarak çalıştığım  bir okulöncesi eğitim ku-
rumunda  4  yaş  grubuna  yeni  bir  öğrenci  kaydı yapmıştım. 
Çocuğumuz  kilolu,  konuşmuyor,  göz  teması  kurmuyor,  do-
kunmanızdan hoşlanmıyordu. Bu özel  çocuğa ve ailesine yar-
dım   edebileceğimiz  düşüncesi   beni    çok  heyecanlandırdı. 
Annesinin de sessiz, kucağında ki bebekle,  çekingen tavırları 
dikkatimi çekmişti. 

          

             İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden göreve başlama yazımı aldığımda,
 merak,   heyecan,  tüm  duygularımı  bastırıyordu.  Nasıl  bir  köydü?  Kaç 
öğrencim  vardı?  Yolu  bu  düşüncelerle  geçirdim.   Atandığım  köy  ilçeye 
hayli  uzakta,  küçük  bir köydü.  Okul  genişçe bir  bahçenin  içinde  birleş-
tirilmiş sınıflı ve köyün hayli dışındaydı. O gün eşyaları indirip, evi yerleştir-
mekle uğraştım. Sabah erkenden kalktım. Zaten lojman ve okul aynı bahçe-
deydi.  Okula  vardığımda  on altı öğrencim vardı.  Her birinin  tek tek adını 
sorup  konuşarak,  tanımaya  çalıştım.  Her  birinin gözünde de heyecan ve 
merakı gördüm.  Onlarda  yeni  gelen  öğretmenlerini  tanımak istiyorlardı. 
Günler o kadar hızlı geçiyordu ki, hafta sonunun nasıl geldiğini anlamadım.

             Yaklaşık bir hafta geçmişti. Akşam yemeğimi yiyip, bir gün sonraki planlarımı yaptım. Saat on iki 
gibi yattım. Derin bir uykuya daldım. Dışardan gelen bir sesle uyandım. Yalnızdım. Köyü çokta iyi tanımı-
yordum. Ama o okul bana emanetti. Dışardaki sesin ne olduğunu anlamak için perdeyi araladım. Kafamı 
cama dayadığımda, camda da iki göz vardı. Camdaki o iki gözün ne olduğunu, neye ait olduğunu bir tür-
lü kafamda şekillendiremedim. Kendimi bir türlü toparlayamamıştım.  O an neredeyse korkudan ölecek-
tim. Bir an ne yapacağımı şaşırdım. Yavaşça kendimi geriye çektim. Camın öbür tarafındaki kişide kafası-
nı cama dayamış.  Lojmanın içine bakmaya çalışıyordu.  Konuşunca  anladım ki bir bayan ve el işaretiyle  
“Hoca bir sigara.”  diyerek  yalvardığını  gördüm.  Kendimi   toparladım  ve  camı  açtım. O  an  elli  yaşla-
rında bir bayan olduğunu anladım. Bir parça rahatlamıştım. Kendisine bu saatte burada ne işin var diye 
sorduğumda  hala  “Hoca bir sigara.”  demeye  devam ediyordu. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi şaşır-
mıştım. Sadece  ağzımdan  git  buradan  teyze,  ben sigara içmiyorum dışında  söz çıkmıyordu. Korku ve 
şaşkınlık   içinde   o  geceyi  nasıl   geçirdiğimi   hiç  unutamam.   Sabah   öğrencilerimle  konuştuğumda,  
o  bayanın  akli  dengesi  yerinde  olmayan  sigara  tiryakisi  olduğunu,  sigara bulamadığı zaman sabaha 
kadar ev ev gezdiğini söylediler. En azından zararsız biri olduğu için rahatlamıştım.   

           Yeni öğrencimizi sınıfına götürüp,  arkadaşları ile tanıştırdım.  Tabi O kimseye bakmadı, öğretmenine 
teslim  edip,  odama  döndüm.  O  günden  itibaren öğretmenimiz,  bu çocuğun  “otistik”  olduğunu, sınıfta 
ki  düzeni  bozduğunu,  arkadaşları   ile   oynamadığını,  tek   başına  O’nunla  ilgilenmesinin  zor  olduğunu 
söyledi.   Sık  sık   sınıfa   gidip  çocukla  ilgilenmeye   başladım.   Ama  benimle  de   göz   teması  kurmuyor, 
söylediklerim  dikkatini  çekmiyordu. 

            Annesi ve babası ile görüşmeler yapıyor,  nedenini anlamaya çalışıyordum.  Anne,  ev de yeni kardeş 
olunca  oğlunu  ihmal  ettiğini,  oyalamak  için  televizyon  karşısına  oturttuğunu,  sıkılmasın  diye  de  cips, 
asitli  içecekler  verdiğini  böylelikle  küçük  kardeşle  daha  rahat  zaman  geçirdiğini  söyledi.  O zaman her
şey  daha  anlaşılır  oldu.   Öğretmeni   ile   bu  durumu  konuşup,  çocuğu  kazanmamız   gerektiğini,  böyle 
bırakırsak   “sonradan  kazanılmış  otistik”  olabileceğini   anlattım.   Çocuğumuza  daha  fazla  ilgi   ve  sabır 
göstermemiz  gerektiğine  karar  verdik.  Okul  içinde  O’nu  biraz  rahat  bıraktık,  istediği  zaman  yanımıza 
gelebildi,  peşinden  bizi  çok  koşturdu,  sınıf  sınıf  gezerek  bazen diğer  sınıfların düzenini de bozdu. Ama
biz   yılmadık,   annesine   de   tembih   ettim,   çocuğunun  haklarından,  eğitim  hakkını  kimsenin  elinden
alamayacağından   bahsettim.   Ev  de   çocuğu  ile  etkili   zaman   geçirmesinin   önemini  anlatıp,  bol  bol 
etkinlik,  hikaye  kitapları  hediye  ettim.

         Aradan  geçen  3 ay  sonunda  çok  güzel  gelişmeler  oldu,  öğrencimiz  artık  arkadaşları  ile  oynama-
ya,  ellerinden   tutmaya,   göz  teması   kurmaya  başladı.   Anne  de   ev  de   televizyondan  uzak  tutunca,  
O’nunla  zaman  geçirince  her  şey  çok  daha  güzel  oldu. 

           Peşinden çok koştuk ama bir çocuğu daha kazanmış olmanın mutluluğunu anlatamam size…
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           Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerinden biridir, 
hatta bana göre en güzeli. Yaptığınızın işinönemini, güzelliğini 
zaman geçtikçe daha  iyi anlıyorsunuz.  Bir  çocuğun  hayatına 
dokunmak,  O’nun geleceğine şekil vermek  tarifsiz bir keyiftir. 

           Müdür vekili olarak çalıştığım  bir okulöncesi eğitim ku-
rumunda  4  yaş  grubuna  yeni  bir  öğrenci  kaydı yapmıştım. 
Çocuğumuz  kilolu,  konuşmuyor,  göz  teması  kurmuyor,  do-
kunmanızdan hoşlanmıyordu. Bu özel  çocuğa ve ailesine yar-
dım   edebileceğimiz  düşüncesi   beni    çok  heyecanlandırdı. 
Annesinin de sessiz, kucağında ki bebekle,  çekingen tavırları 
dikkatimi çekmişti. 

          

             İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden göreve başlama yazımı aldığımda,
 merak,   heyecan,  tüm  duygularımı  bastırıyordu.  Nasıl  bir  köydü?  Kaç 
öğrencim  vardı?  Yolu  bu  düşüncelerle  geçirdim.   Atandığım  köy  ilçeye 
hayli  uzakta,  küçük  bir köydü.  Okul  genişçe bir  bahçenin  içinde  birleş-
tirilmiş sınıflı ve köyün hayli dışındaydı. O gün eşyaları indirip, evi yerleştir-
mekle uğraştım. Sabah erkenden kalktım. Zaten lojman ve okul aynı bahçe-
deydi.  Okula  vardığımda  on altı öğrencim vardı.  Her birinin  tek tek adını 
sorup  konuşarak,  tanımaya  çalıştım.  Her  birinin gözünde de heyecan ve 
merakı gördüm.  Onlarda  yeni  gelen  öğretmenlerini  tanımak istiyorlardı. 
Günler o kadar hızlı geçiyordu ki, hafta sonunun nasıl geldiğini anlamadım.

             Yaklaşık bir hafta geçmişti. Akşam yemeğimi yiyip, bir gün sonraki planlarımı yaptım. Saat on iki 
gibi yattım. Derin bir uykuya daldım. Dışardan gelen bir sesle uyandım. Yalnızdım. Köyü çokta iyi tanımı-
yordum. Ama o okul bana emanetti. Dışardaki sesin ne olduğunu anlamak için perdeyi araladım. Kafamı 
cama dayadığımda, camda da iki göz vardı. Camdaki o iki gözün ne olduğunu, neye ait olduğunu bir tür-
lü kafamda şekillendiremedim. Kendimi bir türlü toparlayamamıştım.  O an neredeyse korkudan ölecek-
tim. Bir an ne yapacağımı şaşırdım. Yavaşça kendimi geriye çektim. Camın öbür tarafındaki kişide kafası-
nı cama dayamış.  Lojmanın içine bakmaya çalışıyordu.  Konuşunca  anladım ki bir bayan ve el işaretiyle  
“Hoca bir sigara.”  diyerek  yalvardığını  gördüm.  Kendimi   toparladım  ve  camı  açtım. O  an  elli  yaşla-
rında bir bayan olduğunu anladım. Bir parça rahatlamıştım. Kendisine bu saatte burada ne işin var diye 
sorduğumda  hala  “Hoca bir sigara.”  demeye  devam ediyordu. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi şaşır-
mıştım. Sadece  ağzımdan  git  buradan  teyze,  ben sigara içmiyorum dışında  söz çıkmıyordu. Korku ve 
şaşkınlık   içinde   o  geceyi  nasıl   geçirdiğimi   hiç  unutamam.   Sabah   öğrencilerimle  konuştuğumda,  
o  bayanın  akli  dengesi  yerinde  olmayan  sigara  tiryakisi  olduğunu,  sigara bulamadığı zaman sabaha 
kadar ev ev gezdiğini söylediler. En azından zararsız biri olduğu için rahatlamıştım.   

           Yeni öğrencimizi sınıfına götürüp,  arkadaşları ile tanıştırdım.  Tabi O kimseye bakmadı, öğretmenine 
teslim  edip,  odama  döndüm.  O  günden  itibaren öğretmenimiz,  bu çocuğun  “otistik”  olduğunu, sınıfta 
ki  düzeni  bozduğunu,  arkadaşları   ile   oynamadığını,  tek   başına  O’nunla  ilgilenmesinin  zor  olduğunu 
söyledi.   Sık  sık   sınıfa   gidip  çocukla  ilgilenmeye   başladım.   Ama  benimle  de   göz   teması  kurmuyor, 
söylediklerim  dikkatini  çekmiyordu. 

            Annesi ve babası ile görüşmeler yapıyor,  nedenini anlamaya çalışıyordum.  Anne,  ev de yeni kardeş 
olunca  oğlunu  ihmal  ettiğini,  oyalamak  için  televizyon  karşısına  oturttuğunu,  sıkılmasın  diye  de  cips, 
asitli  içecekler  verdiğini  böylelikle  küçük  kardeşle  daha  rahat  zaman  geçirdiğini  söyledi.  O zaman her
şey  daha  anlaşılır  oldu.   Öğretmeni   ile   bu  durumu  konuşup,  çocuğu  kazanmamız   gerektiğini,  böyle 
bırakırsak   “sonradan  kazanılmış  otistik”  olabileceğini   anlattım.   Çocuğumuza  daha  fazla  ilgi   ve  sabır 
göstermemiz  gerektiğine  karar  verdik.  Okul  içinde  O’nu  biraz  rahat  bıraktık,  istediği  zaman  yanımıza 
gelebildi,  peşinden  bizi  çok  koşturdu,  sınıf  sınıf  gezerek  bazen diğer  sınıfların düzenini de bozdu. Ama
biz   yılmadık,   annesine   de   tembih   ettim,   çocuğunun  haklarından,  eğitim  hakkını  kimsenin  elinden
alamayacağından   bahsettim.   Ev  de   çocuğu  ile  etkili   zaman   geçirmesinin   önemini  anlatıp,  bol  bol 
etkinlik,  hikaye  kitapları  hediye  ettim.

         Aradan  geçen  3 ay  sonunda  çok  güzel  gelişmeler  oldu,  öğrencimiz  artık  arkadaşları  ile  oynama-
ya,  ellerinden   tutmaya,   göz  teması   kurmaya  başladı.   Anne  de   ev  de   televizyondan  uzak  tutunca,  
O’nunla  zaman  geçirince  her  şey  çok  daha  güzel  oldu. 

           Peşinden çok koştuk ama bir çocuğu daha kazanmış olmanın mutluluğunu anlatamam size…
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         Klasik bir cümle fakat anlamlı… Anlatılmaz yaşanır. Çünkü ancak yaşayan 
ama yüreğini koyarak, ömrünü adayarak yaşayan bilir bu duyguyu… Bambaşka 
bir duygudur bizim mesleğimiz… Ve bambaşka bir dünya… Korku, endişe, mut-
luluk… Paylaşma, dertleşme, eğlence…  Yoğunluk, yorgunluk, telaş…  Kocaman 
bir manevi haz… En çok da nefes… Eğer sınıftaysa nefes alır öğretmen. Okulun-
dan sınıfından ayrı kalınca yapamaz, yaşayamaz. Sırf bu yüzdendir ki norm faz-
lası olduğum sene başları nefessiz geçer benim için… İçim içimden taşar.  Sınıf-
sız kalabilme ihtimalinin yarattığı azgın selde boğulurum.  Ta ki görevlendirme-
ler belli olur,  sınıfıma girer,  bıcır bıcır gözlerden oluşan  can simitleri  beni kor-
kunç dalgaların arasından çeker alır. O zaman nefes almaya, dolayısıyla yaşama-
ya  kaldığım  yerden  devam  ederim.   Norm  fazlası   öğretmen  olmak  zordur 
vesselam… 
                     Yine norm fazlası olduğum yıllardan biri…  Seminer dönemi hüzünlü  ve  tedirgin  geçiyor benim için.

Beynimde ‘’acaba’’ ile başlayan onlarca cümle… Her bir ‘’acaba’’ şiddetli bir rüzgar… Hepsi birleşip simsiyah, 
kocaman bir fırtına oluveriyorlar nihayetinde…  Acaba nereye  görevlendirileceğim?  Acaba  sınıf alabilecek 
miyim? Acaba kaçıncı sınıf olur?  Acaba nasıl ulaşırım? Acaba… Acaba… Acaba…  15 gün ‘’acaba’’lar  fırtına-
sıyla savruluyorum adeta. Beklenen telefonun sesiyle fırtına diniyor. Görevlendirmem yapılmış. Bu sene ça-
lışacağım okul bir eğitim uygulama okulu. Değişik duygular içerisindeyim. Hiç koşmadığım bir kulvar…Tedir-
ginlikle birlikte huzurluyum aslında.  Geçmiş senelerde özel eğitim  sınıfında görev yapmıştım.  Yapabilirim. 
Başarabilirim. Eğitimim de var nasıl olsa… Süper… Hemen kendimce plan, program yapmaya başlıyorum.

       Ertesi gün okula gidiyorum. Sınıfım var. Hem de 1. Sınıf… 3 tane de şeker öğrenci…  2 si downsendrom-
lu… Kaba değerlendirme, ayrıntılı değerlendirme, veli görüşmeleri, BEP toplantıları v.s. derken günler gelip 
geçiyor.  Ben çocuklara çocuklar bana alıştı.  Dillerinden bayağı anlıyorum ama üçü de konuşamıyor.  Kendi
aramızda güzel anlaşıyoruz.  Hepsi sınıftayken iyi.  Oyunlarımız keyifli,  derslerimiz  güzel  geçiyor.  Fakat iki 
öğrencim  gelmezse  durum  fena…

         Böyle günlerden birindeyiz. Sadece miniğim sınıfta, diğerleri yok. Miniğim 8 yaşında, downsendromlu 
bir erkek çocuk. Aslında sınıfı seviyor ama içinde arkadaş varken… Sınıfta yalnız olduğunu fark edince anın-
da yüzü düşüyor. O an itibariyle hiçbir şey yapmak istemiyor. Ne ders yapabiliyorum ne de oyun oynayabili-
yorum. Göz teması kurmadığı gibi yüzüme bile bakmıyor.  Bütün çabalarım boş.  Bir ara benden de sıkılmış 
olacak ki duvar kenarına oturdu, yere bakmaya ve sallanmaya başladı. Bu onun canı sıkıldığında ya da üzül-
düğünde yaptığı bir davranış. Buna izin vermemeliyim. Elimden gelen hatta gelmeyen ne varsa deniyorum. 
Ne yazık ki miniğimin dikkatini çekmek şöyle dursun bana net bir şekilde orda olmadığımı hissettiriyor. Ara-
dan ne kadar zaman geçti bilmiyorum fakat bu durum bu bünyeye ağır…  Kendimce haneme yazdığım koca 
bir sıfır gözlerimden yaş olup akmaya başlıyor. Başarısızlık… Hüsrana uğramış bir şekilde vicdan muhasebe-
si yaparken ben, sessiz hıçkırıklarım sınıfta yankılanıyor adeta… Onun için hiçbir şey yapamıyorum. Gözyaş-
larım da sessiz, hıçkırıklarım da…

         

 Birden bire gözyaşlarımın ıslattığı yanaklarımda minik sıcacık bir çift el hissediyorum. Gözlerimi kal-
dığımda ise yine minik ve daha sıcak bir çift göz…  Benim için yaptıklarının farkındayım dercesine… 
Üzülmene üzüldüm  dercesine…  Minik, sıcak ve ıslak bir çift göz…   Miniğim üzüntümü fark etmiş, 
gözyaşlarıma nemli gözleriyle karşılık veriyor. Şaşkınlık içerisinde bir süre izliyorum onu.  Gözyaşla-
rımı sildikten sonra başımı okşamaya, beni kendine has şirinliklerle teselli etmeye, güldürmeye ça-
lışıyor. Bir an umutlanıyorum. Demek ki bir şeyler yapmak, çalışmak, oyun oynamak istiyor. Hemen 
toparlanıyorum.  Tatlı bir gülümseme  yerleştiriyorum dudaklarıma,  kocaman bir öpücük de onun  
şirin yanaklarına. ‘’Oynayalım mı?’’ diye soruyorum masada duran yapbozları göstererek. Fakat be-
ni sakinleştirdiğini düşünen miniğim, görevini tamamlamış muzaffer bir komutan edasıyla, yanıma 
geldiği gibi sessiz ve usulca duvar kenarında yerini alıyor. Bana şirin bir bakış fırlatıyor ve sallanma-
ya devam… Anlıyorum ki canı başka hiçbir şey yapmak istemediği halde sırf beni teselli etmek için
rahatından vazgeçmiş.

          Ben  o  gün  miniğim  için  bir şey  yapamamıştım  ama  miniğim  minik elleriyle  gözyaşlarımı 
silmek suretiyle  bana  farklı dünyasının  farklı  bir kapısını aralayarak onun farklı  bir  yönünü daha 
keşfetmemi sağlamıştı. Merhamet… Son zamanlarda yaşadığımız dünyada hiç olmadığını düşündü-
ğüm en muhteşem meziyet… Dünyada yok ama benim miniğimde var. Ve bence dünya tüm kirliliği-
ne rağmen hala dönebiliyorsa, bu; onların saflığı ve masumiyeti sayesinde…

            Her dem farklılıkların farkında olmak ve farklılıklarla yaşayabilecek merhametli yüreklere 
sahip olabilmek dileğiyle…
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         Klasik bir cümle fakat anlamlı… Anlatılmaz yaşanır. Çünkü ancak yaşayan 
ama yüreğini koyarak, ömrünü adayarak yaşayan bilir bu duyguyu… Bambaşka 
bir duygudur bizim mesleğimiz… Ve bambaşka bir dünya… Korku, endişe, mut-
luluk… Paylaşma, dertleşme, eğlence…  Yoğunluk, yorgunluk, telaş…  Kocaman 
bir manevi haz… En çok da nefes… Eğer sınıftaysa nefes alır öğretmen. Okulun-
dan sınıfından ayrı kalınca yapamaz, yaşayamaz. Sırf bu yüzdendir ki norm faz-
lası olduğum sene başları nefessiz geçer benim için… İçim içimden taşar.  Sınıf-
sız kalabilme ihtimalinin yarattığı azgın selde boğulurum.  Ta ki görevlendirme-
ler belli olur,  sınıfıma girer,  bıcır bıcır gözlerden oluşan  can simitleri  beni kor-
kunç dalgaların arasından çeker alır. O zaman nefes almaya, dolayısıyla yaşama-
ya  kaldığım  yerden  devam  ederim.   Norm  fazlası   öğretmen  olmak  zordur 
vesselam… 
                     Yine norm fazlası olduğum yıllardan biri…  Seminer dönemi hüzünlü  ve  tedirgin  geçiyor benim için.

Beynimde ‘’acaba’’ ile başlayan onlarca cümle… Her bir ‘’acaba’’ şiddetli bir rüzgar… Hepsi birleşip simsiyah, 
kocaman bir fırtına oluveriyorlar nihayetinde…  Acaba nereye  görevlendirileceğim?  Acaba  sınıf alabilecek 
miyim? Acaba kaçıncı sınıf olur?  Acaba nasıl ulaşırım? Acaba… Acaba… Acaba…  15 gün ‘’acaba’’lar  fırtına-
sıyla savruluyorum adeta. Beklenen telefonun sesiyle fırtına diniyor. Görevlendirmem yapılmış. Bu sene ça-
lışacağım okul bir eğitim uygulama okulu. Değişik duygular içerisindeyim. Hiç koşmadığım bir kulvar…Tedir-
ginlikle birlikte huzurluyum aslında.  Geçmiş senelerde özel eğitim  sınıfında görev yapmıştım.  Yapabilirim. 
Başarabilirim. Eğitimim de var nasıl olsa… Süper… Hemen kendimce plan, program yapmaya başlıyorum.

       Ertesi gün okula gidiyorum. Sınıfım var. Hem de 1. Sınıf… 3 tane de şeker öğrenci…  2 si downsendrom-
lu… Kaba değerlendirme, ayrıntılı değerlendirme, veli görüşmeleri, BEP toplantıları v.s. derken günler gelip 
geçiyor.  Ben çocuklara çocuklar bana alıştı.  Dillerinden bayağı anlıyorum ama üçü de konuşamıyor.  Kendi
aramızda güzel anlaşıyoruz.  Hepsi sınıftayken iyi.  Oyunlarımız keyifli,  derslerimiz  güzel  geçiyor.  Fakat iki 
öğrencim  gelmezse  durum  fena…

         Böyle günlerden birindeyiz. Sadece miniğim sınıfta, diğerleri yok. Miniğim 8 yaşında, downsendromlu 
bir erkek çocuk. Aslında sınıfı seviyor ama içinde arkadaş varken… Sınıfta yalnız olduğunu fark edince anın-
da yüzü düşüyor. O an itibariyle hiçbir şey yapmak istemiyor. Ne ders yapabiliyorum ne de oyun oynayabili-
yorum. Göz teması kurmadığı gibi yüzüme bile bakmıyor.  Bütün çabalarım boş.  Bir ara benden de sıkılmış 
olacak ki duvar kenarına oturdu, yere bakmaya ve sallanmaya başladı. Bu onun canı sıkıldığında ya da üzül-
düğünde yaptığı bir davranış. Buna izin vermemeliyim. Elimden gelen hatta gelmeyen ne varsa deniyorum. 
Ne yazık ki miniğimin dikkatini çekmek şöyle dursun bana net bir şekilde orda olmadığımı hissettiriyor. Ara-
dan ne kadar zaman geçti bilmiyorum fakat bu durum bu bünyeye ağır…  Kendimce haneme yazdığım koca 
bir sıfır gözlerimden yaş olup akmaya başlıyor. Başarısızlık… Hüsrana uğramış bir şekilde vicdan muhasebe-
si yaparken ben, sessiz hıçkırıklarım sınıfta yankılanıyor adeta… Onun için hiçbir şey yapamıyorum. Gözyaş-
larım da sessiz, hıçkırıklarım da…

         

 Birden bire gözyaşlarımın ıslattığı yanaklarımda minik sıcacık bir çift el hissediyorum. Gözlerimi kal-
dığımda ise yine minik ve daha sıcak bir çift göz…  Benim için yaptıklarının farkındayım dercesine… 
Üzülmene üzüldüm  dercesine…  Minik, sıcak ve ıslak bir çift göz…   Miniğim üzüntümü fark etmiş, 
gözyaşlarıma nemli gözleriyle karşılık veriyor. Şaşkınlık içerisinde bir süre izliyorum onu.  Gözyaşla-
rımı sildikten sonra başımı okşamaya, beni kendine has şirinliklerle teselli etmeye, güldürmeye ça-
lışıyor. Bir an umutlanıyorum. Demek ki bir şeyler yapmak, çalışmak, oyun oynamak istiyor. Hemen 
toparlanıyorum.  Tatlı bir gülümseme  yerleştiriyorum dudaklarıma,  kocaman bir öpücük de onun  
şirin yanaklarına. ‘’Oynayalım mı?’’ diye soruyorum masada duran yapbozları göstererek. Fakat be-
ni sakinleştirdiğini düşünen miniğim, görevini tamamlamış muzaffer bir komutan edasıyla, yanıma 
geldiği gibi sessiz ve usulca duvar kenarında yerini alıyor. Bana şirin bir bakış fırlatıyor ve sallanma-
ya devam… Anlıyorum ki canı başka hiçbir şey yapmak istemediği halde sırf beni teselli etmek için
rahatından vazgeçmiş.

          Ben  o  gün  miniğim  için  bir şey  yapamamıştım  ama  miniğim  minik elleriyle  gözyaşlarımı 
silmek suretiyle  bana  farklı dünyasının  farklı  bir kapısını aralayarak onun farklı  bir  yönünü daha 
keşfetmemi sağlamıştı. Merhamet… Son zamanlarda yaşadığımız dünyada hiç olmadığını düşündü-
ğüm en muhteşem meziyet… Dünyada yok ama benim miniğimde var. Ve bence dünya tüm kirliliği-
ne rağmen hala dönebiliyorsa, bu; onların saflığı ve masumiyeti sayesinde…

            Her dem farklılıkların farkında olmak ve farklılıklarla yaşayabilecek merhametli yüreklere 
sahip olabilmek dileğiyle…
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       1987
       Sonbahar…

      Bindiğimiz minibüs dışında hiçbir aracın geçmediği tozlu yollardan geçerek 
ilk görev yerime ulaştım.  Gözüm hemen okulu aradı.  Ağaçların ve kırmızı kire-
mitli çatıların bulunmadığı bu köyde okulu görmek çok da zor olmadı.

     Okulun kapısını açmak için çabalıyordum. Uzun süre açılmayan kapının men-
teşesi  yerinden çıkmıştı.  Etrafıma toplanan kalabalık giderek çoğaldı.  Öğrenci 
olduğunu düşündüğüm bir çocuktan taş istedim.  Çocuğun; “Taş yok!”  demesi 
ile birlikte ilk kez öğretmen tavrımla cümlemi kurdum. 
          

       
        “Büyüyünce ne olacaksın ?” sorusuna verdiğim yanıt hep doktor
 olmaktı. Doktor olup insanlara şifa dağıtmak, dertlerine çare olmaktı.
İlkokulu Artvin ilinin  Yusufeli ilçesinin şirin bir köyünde okudum.  Ço-
cukluğunda, öğrenciliğinde tadını çıkara çıkara.  Öğrenciliğin tadını çı-
kardım çünkü çok şanslıydım. Bana okulu, okumayı sevdiren bir sınıf 
öğretmenim  vardı.  Hani insanın hayatında aslında çok önemli doku-
nuşlar yapan ama değeri yıllar sonra anlaşılan sınıf öğretmenleri gibi.
          İlkokul bitmişti  sırada ortaokul vardı.  Ben yaz tatilinin tadını çı-
kartırken geleceğimden habersiz bir şekilde, ailem beni ilçe merkezin-
deki ortaokula kaydettirmişti.  Ortaokul demek bir taraftan yeni heye-
can,  ateşi biraz daha alevlenmiş okuma aşkı,  bir taraftan da daha kü-
çücük bir bireyken aileden, anneden,  babadan ayrılmaktı.  Nasıl dayanacaktım, nasıl devam ettire-
cektim bilemiyordum. Karmaşık duygularla başlayıp mutlu  ve başarılı bir şekilde biten bir ortaokul
 öğreniminin ardından sırada “daha fazla gurbet” demek olan lise hayatım başlıyordu.
         Artvin Hopa Sağlık Meslek Lisesi’ni kazanmıştım. Daha hemşireliğin ne demek olduğunu idrak 
edemeden başlamıştı lise hayatım.  İnsanların en zor anında onlara yardım  eli uzatmanın diğer adı 
olan hemşirelik mesleğini çok sevdim. İlk kez denizini gördüğüm Hopa da güzel bir yerdi.  Meğerse 
o zamanlar kuvvetli bir gönül bağı kurmuşum Hopa ile. Bunu yıllar sonra mezun olduğum okula öğ-
retmen olarak geldiğimde anladım.  Sene  2006’yı gösterirken artık ben mezun olduğum okulun çi-
çeği burnunda bir meslek dersleri öğretmeniydim.
          Doktor olmak isteyip olamasam da artık ben  sağlık  hizmetleri alanına personel yetiştiren bir 
mesleği yerine getirmekteydim.  Böyle olmaktan  da  müthiş bir heyecan  ve  gurur duymaktaydım.
 Mezun olduğum okul olduğu için Hopa Sağlık Meslek Lisesi’ni o kadar benimsemiş,  o kadar sahip-
lenmiştim ki bunu öğrencilerimin geri bildirimlerinden anlamaktaydım. Çünkü onlarda kendi öğren-
ciliğimi görmekteydim.
          Yine  hemşirelik bölümünün çok rağbet gördüğü yıllarda okulumuza tamamına yakını il dışın-
dan, farklı şehirlerden öğrencilerimiz gelmişti. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü okulumuza Artvin 
ve çevre ilçelerden öğrenciler, özellikle de  Hopa’dan yerli öğrencilerimiz gelirdi.  Öğrencilerin kala-
cak yer, sıla özlemi gibi sorunları olmazdı.
           Mehmet adındaki öğrencimle tanışmamda bu yıllara denk gelmişti.  Mehmet ve arkadaşları-
nın olduğu  9/B  sınıfının sınıf öğretmenliği görevi bana verilmişti.  Mehmet Ordu’dan gelen bir öğ-
rencimdi.  9.sınıf olmanın vermiş olduğu bir çekingenliği ve suskunluğu vardı.  9.sınıf  oldukları için 
Rehberlik saatinde öğrencilerimle bol bol tanışma, kaynaşma etkinlikleri yapmaktaydım. Gerek sö-
zel, gerekse yazılı formlarla öğrencilerimle ilgili bilgiler topluyordum. Mehmet, 2 kardeş olup, baba-
sı otobüs şoförü, annesi ise ev hanımıydı. Annesinin ciddi anlamda sağlık sorunları vardı. Baba oto-
büs şoförü olduğu için,  evin  tüm işleri,  çocukların bakımı  ve  eğitimiyle şu ana kadar anne ilgilen-
mişti. Bende velisi olarak sık sık annesiyle görüşüyordum. Mehmet’in annesi de diğer velilerim gibi 
çok samimi ve ilgiliydi. Uzun telefon görüşmelerimizden sonra son olarak, “Fatma Hocam, Mehmet 
önce Allah’a sonra da size emanet” dediğinde, üstümde öğrencilerime karşı daha fazla sorumluluk 
hissetmekteydim. Mehmet’i de diğer öğrencilerim gibi çok benimsemiş ve sahiplenmiştim. Aramız-
da ki diyalog gayet iyi,  karşılıklı güvenimiz tamdı.  Okulla veya ailesiyle ilgili bir konu olduğunda ra-
hatlıkla benimle konuşabiliyordu.  Mehmet derslerde genel olarak dalgındı ve aktif değildi.  Bunun 

           

“O taş,  onu bana verir  misin?”   Keşke ilk cümlemi böyle  kurmasaydım.  İçinde  “taş!”  olmayan bir cümle 
daha güzel olmaz mıydı?   Sonbaharın ortasında bulunmamıza rağmen sanki bu güne değin hiç hissetmedi-
ğim bir sıcaklık her yanımı dağlıyordu. Eee içinde bulunduğum coğrafyanın koşulları böyleydi. Ben de uyum 
sağlamalıydım.  Kanunlar gereği  sımsıkı  bağlamış  olduğum kravatımı gevşettim.  Ceketimi çıkartarak taşın 
üzerine özenle yerleştirdim.  Bir taşın üzerine oturdum.
          Taş taş taş… Bir yanı yosun tutmuş, tekrar sıcaktan kurumuş adam boyunda kayalar mı istersin. Yarısı 
siyah yarısı beyaz olup henüz ismi konulmamış bir renk ile ortasından bölünmüş taş mı? Küçüklü büyüklü… 
Taş taş taş…  Toprağı arayan gözlerim yorulmuştu.  Kırık, çatlak, yuvarlak, üçgen,  beşgen, taş.  Tüm taşların 
bir araya gelerek üzerime karabasan gibi çöktüğünü hissettim. İnsan kısa bir sürede ne çok  şey hissedebili-
yormuşum eğer!
          Taşların üzerine basa basa bir çocuğun geldiğini fark ettim. Kırmızı yanaklarının üzerinde koskocaman 
yuvarlak iki göz bana gülümsüyordu. Artık taşları görmüyordum. Her iki eli ile avuçladığı tası getiriyordu. Ba-
na son bir adım  kaldığında gözlerinden başka yüzünün de gülümsediğini  gördüm.  Tası uzatarak;  “Muallim 
su” dedi. Henüz içmediğim bu su beni öyle bir serinletmişti ki… Daralan yüreğime su serpildi.  Suyu içtiğim-
de gülümsedim tası uzattım.  “Bir daha” dedim.  Kız taşların üzerinden büyük bir ustalıkla  zıplayarak koştu. 
Az sonra geldiğinde suyun içinde  buz da  vardı.  Bu  çocuk ile dostluğumuz  işte  böyle başladı.  Buzlar suya 
teslim olmadan kana kana içtim. Ardından hemen işe koyuldum.

          Bu çocuk,  okulun az ilerisinde  bulunan kuyudan kimi zaman su çekti,  kimi zaman oynadı.  Hele  ayın 
yeryüzünü aydınlattığı akşamlar… Ay ile sohbet eder, şakalaşırdı. Yazdığım bir şiire konuk oldu bu kız,
           “Bir kız çocuğu su çeker
            Aya bakar dans eder…“

          O yıllarda biz öğretmenler, kaydı olmayan öğrencileri  Nüfus Müdürlüğüne  götürüp  kaydettiriyorduk. 
Köyün  tüm çocuklarını  toplayıp  ilçeye götürmüştüm.  O minik kız  da  yanımdaydı.  Babasının iznini alarak 
isminin başına bir isim de ben ekledim. “Aykız” dedim. İsmi kendisine çok yakışmıştı… 
           “Bir kız çocuğu su çeker,
             Aya bakar dans eder…”
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       Sonbahar…

      Bindiğimiz minibüs dışında hiçbir aracın geçmediği tozlu yollardan geçerek 
ilk görev yerime ulaştım.  Gözüm hemen okulu aradı.  Ağaçların ve kırmızı kire-
mitli çatıların bulunmadığı bu köyde okulu görmek çok da zor olmadı.

     Okulun kapısını açmak için çabalıyordum. Uzun süre açılmayan kapının men-
teşesi  yerinden çıkmıştı.  Etrafıma toplanan kalabalık giderek çoğaldı.  Öğrenci 
olduğunu düşündüğüm bir çocuktan taş istedim.  Çocuğun; “Taş yok!”  demesi 
ile birlikte ilk kez öğretmen tavrımla cümlemi kurdum. 
          

       
        “Büyüyünce ne olacaksın ?” sorusuna verdiğim yanıt hep doktor
 olmaktı. Doktor olup insanlara şifa dağıtmak, dertlerine çare olmaktı.
İlkokulu Artvin ilinin  Yusufeli ilçesinin şirin bir köyünde okudum.  Ço-
cukluğunda, öğrenciliğinde tadını çıkara çıkara.  Öğrenciliğin tadını çı-
kardım çünkü çok şanslıydım. Bana okulu, okumayı sevdiren bir sınıf 
öğretmenim  vardı.  Hani insanın hayatında aslında çok önemli doku-
nuşlar yapan ama değeri yıllar sonra anlaşılan sınıf öğretmenleri gibi.
          İlkokul bitmişti  sırada ortaokul vardı.  Ben yaz tatilinin tadını çı-
kartırken geleceğimden habersiz bir şekilde, ailem beni ilçe merkezin-
deki ortaokula kaydettirmişti.  Ortaokul demek bir taraftan yeni heye-
can,  ateşi biraz daha alevlenmiş okuma aşkı,  bir taraftan da daha kü-
çücük bir bireyken aileden, anneden,  babadan ayrılmaktı.  Nasıl dayanacaktım, nasıl devam ettire-
cektim bilemiyordum. Karmaşık duygularla başlayıp mutlu  ve başarılı bir şekilde biten bir ortaokul
 öğreniminin ardından sırada “daha fazla gurbet” demek olan lise hayatım başlıyordu.
         Artvin Hopa Sağlık Meslek Lisesi’ni kazanmıştım. Daha hemşireliğin ne demek olduğunu idrak 
edemeden başlamıştı lise hayatım.  İnsanların en zor anında onlara yardım  eli uzatmanın diğer adı 
olan hemşirelik mesleğini çok sevdim. İlk kez denizini gördüğüm Hopa da güzel bir yerdi.  Meğerse 
o zamanlar kuvvetli bir gönül bağı kurmuşum Hopa ile. Bunu yıllar sonra mezun olduğum okula öğ-
retmen olarak geldiğimde anladım.  Sene  2006’yı gösterirken artık ben mezun olduğum okulun çi-
çeği burnunda bir meslek dersleri öğretmeniydim.
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cak yer, sıla özlemi gibi sorunları olmazdı.
           Mehmet adındaki öğrencimle tanışmamda bu yıllara denk gelmişti.  Mehmet ve arkadaşları-
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          Bu çocuk,  okulun az ilerisinde  bulunan kuyudan kimi zaman su çekti,  kimi zaman oynadı.  Hele  ayın 
yeryüzünü aydınlattığı akşamlar… Ay ile sohbet eder, şakalaşırdı. Yazdığım bir şiire konuk oldu bu kız,
           “Bir kız çocuğu su çeker
            Aya bakar dans eder…“

          O yıllarda biz öğretmenler, kaydı olmayan öğrencileri  Nüfus Müdürlüğüne  götürüp  kaydettiriyorduk. 
Köyün  tüm çocuklarını  toplayıp  ilçeye götürmüştüm.  O minik kız  da  yanımdaydı.  Babasının iznini alarak 
isminin başına bir isim de ben ekledim. “Aykız” dedim. İsmi kendisine çok yakışmıştı… 
           “Bir kız çocuğu su çeker,
             Aya bakar dans eder…”
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          İnsanlık tarihinin en popüler söylemidir belki de çocukluğuna  geri 
dönebilme isteği. Her yetişkinin “keşke” diye başlayan cümlelerini tamam-
layan  o  çocukluktan bahsediyorum. Özüme işleyen bu anı  yaşadığımda 
çocukları anlamaktan, çocukluğumdan  uzak değildim.  Gerçi  deneyimli 
bir öğretmen de sayılmazdım ama  o gün nasıl oldu da öylesi  olgun dav-
ranıp, o  güzel  çocukların  Öğretmenler  Gününde  bana  vermeye  çalış-
tıkları  duyguyu bir demet kurumuş, çamura bulanmış,  kırık  dökük,  gü-
lün arasından görebildim, bilemiyorum.

          2004 yılının güzübenim için oldukça heyecanlı bir başlangıç olmuştu. 
Özel bir lisedeki görevimden yeni ayrılmıştım. Ancak memleketime dönmek 
yerine Ankara’da kalabilmek için şimdiki okuluma fen bilimleri öğretmeni olarak yaptığım başvuru olumlu 
neticelenmişti.Her ayrıntısıyla artık yeni bir yaşam alanının ferdiydim. Lise öğrencilerinden sonra ortaokul 
öğrenci grubuna öğretmen olmuştum.  Bu durum bazen beni heyecan ile kaygı arasındaki dengeyi bozacak 
kadar etkiliyordu. Okuldan Haziran ayında ayrılmış olan,  durumdan bihaber öğrencileri tarafından çok se-
vilen bir fen öğretmenin yerini almak tahmin edilenden daha zordu.  Meslektaşımın  öğrencileriyle arasın-
da kurduğu güven temelli ilişkisi, yabancı uyruklu olmasının ona kattığı çekicilik, kendi öğrenciliğinden ge-
tirdiği sorgulama temelli fen öğretisi ile fen bilimlerini ilgiyle öğretmesi ve bir karikatürist kadar güçlü olan 
çizgileriyle fen bilimini eğlenceli bir dille sunması kendimi gruba kabul ettirmem için aşmam gereken sıra-
dağlardan sadece bazılarıydı.
 
           Başta söylemiştim ya “çocukluk güzel” diye, işte o çocuklarda sevdikleri  ve  güvendikleri  bir öğret-
menlerinin anlam veremedikleri gidişini benden bildiler. Beni bir marangozun  pürüzsüz olsun  diye  tahta 
parçasını zımparalaması gibi ince ince zımparaladılar.Hemen hemen her fırsatı değerlendirdiler. Öğretmen-
leriyle beni kıyasladılar.“O daha güzel anlatırdı” dediler. “O çok daha güzel çizerdi” dediler.  “Biz sizin anlat-
tığınızı anlamıyoruz” dediler. Ama arasıra da gerçeğe dönüp “neden gittiğini siz biliyor musunuz?” diye sor-
madan da edemediler.  İşte bu mücadele  Karadeniz’in sert  dalgalarına aldırmayan  kayalar  gibi  beni  her 
hamle ardından diriltti.  Bekledikleri tepkileri vermedim.  Zayıf düşmem için çok uğraştılar ama düşmedim. 
Yüreğimle, aklımla ve içimde kalan o çocukluk ile yılmadan var olma, onları da  var etme  mücadelesi veri-
yordum.

           Ve o gün geldi. Her öğretmenin öğrencilerinin gülen gözlerini, sizi çok seviyoruz öğretmenim deyişi-
ni duymak istediği o gün, 24 Kasım geldi. Ben kendimi hazırlamıştım aslında;  ne  o  gözleri görebilecek ne 
de sevgi sözcüklerini işitebilecektim.  Bu ölümü  kabul etmek gibi bir şeydi.  Bilirsin ama yaşamak  yine de 
çok ağır gelir.  Sanki bir  kabahatim varmışçasına başımı yerden  kaldırmadan  okul  koridorlarından  geçip 
zümre odasına gelişim dün gibi aklımda.  İşte  bunlara rağmen  ilk  dersin ardından  zümre odasının kapısı 
açıldığında kalbim yerinden çıkacakmış gibi oldu.  Çocuklar bana seslenmişti. Dışarı çağrılmıştım. 7B sınıfı-
nın eski fen öğretmenlerini en çok özleyen üç öğrencisi karşımdaydı. Birisini aralarından sözcü seçmişlerdi. 
O da görevini layıkıyla yaptı ve dedi ki, “Öğretmenim biz sizin için en güzel hediyeyi aradık ve bunu bulduk.” 
Ellerinde bir demet kurumuş, kırık dalları arasında çamura bulanmış ölü güller vardı.  Kurumuş  gülleri  bir 
arada tutan çamurdan rengi  görünmeyen o kırmızı  kurdela sanki boğazıma  dolanmıştı. Gözlerimin  içine 
bakıyorlardı. Benden bekledikleri bir teşekkür değildi; öfke ve kızgınlıktı;  belki  de  ağır  sözler  işitecek ve 

sebebini sorduğumda ise kendince ne kadar haklı olduğunu anladım ve bu sorun karşısında çaresiz kaldığı-
mı hissettim.  Çünkü anne ve babasının evlilikleri çok sağlıklı yürümüyordu.  Boşanma aşamasında bile ola-
bilirlerdi. Mehmet annesini de babasını da çok seviyordu. Bu duruma çok üzüldüğü her halinden belliydi. 

          Mehmet’in bu okulu okuyup bitirmesini  en çok annesi istemekteydi.  Bir  yılın  sonunda  Mehmet’in
karnesi hiçte iyi değildi.  Zayıfı en çok olan öğrenciler arasındaydı.  Diğer  öğretmen  arkadaşlarım Mehmet 
için pek olumlu  düşünmüyorlar,  düşük  başarısından  dolayı  hemşire olmaması  gerektiğini  söylüyorlardı. 
Çünkü hemşirelik düşük akademik başarı ile yapılacak bir meslek değildi. İnsan sağlığına hizmet eden, hem-
şirelik gibi sağlık meslek mensubunun ortalamanın üstü bir akademik zekaya sahip olması gerekiyordu. Be-
nim düşüncem Mehmet için olumsuz değildi. Mehmet gerekli zekaya sahipti  ama  ailevi  problemlerinden 
ötürü kendini tam olarak derslere veremiyor, gerçek potansiyelini  gösteremiyordu. Oysaki ben bu okulu bi-
tirir, mezun olabilirse Mehmet’in iyi bir hemşire olacağına yürekten inanmaktaydım. Annesinin sağlık duru-
mu gittikçe kötüleşmişti. Bel fıtığı rahatsızlığından ötürü ayağa bile kalkamıyor, komşuları sayesinde ev işle-
rini yürütüyordu.
 
          Yaz  tatiline gitmeden önce,  okulun son haftası  Mehmet yanıma gelerek,  “Hocam biliyorum zayıfım 
çok fazla, sorumluluk sınavlarına kaldım.  Annem bunu duyarsa çok üzülür.  Onun üzülmesini istemiyorum. 
Ama size söz veriyorum çok çalışacağım, elimden geleni yapıp derslerimi geçeceğim. Sizden bir şey  isteye-
ceğim ama nasıl söyleceğimi bilemiyorum.  Annem  sizi  aradığında  Mehmet  direk geçti der misiniz “dedi. 
Bir an duraksadım  ve  düşündüm.  Öğrencim benden kendince masum  olsa da annesine karşı yalan söyle-
memi istiyordu. İçimden gelen olumlu sese kulak vererek annesiyle konuştuğumda, öğrencimin kendi deyi-
miyle direk geçtiğini söyledim. Söyledim çünkü Mehmet’e güveniyordum.

          Sorumluluk  sınavları  bitmiş,  Mehmet benim güvenimi  boşuna çıkarmamıştı.  Sınavlardan  geçmişti. 
Öğrencime güvenmenin haklı gurunu yaşadım.  Demek ki bazen bir tutam samimi,  karşılıklı güven üzerine 
kurulmuş öğretmen-öğrenci ilişkileri,  öğrencilerin hayatlarında önemli dokunuşlar yapmaktaydı.  Ertesi yıl 
okul başladığında Mehmet’i sınıfımda göremedim. Mehmet memleketine yakın bir okula naklini aldırmıştı. 
Ordaki okulda, aileye yakın olmanın rahatlığı ve geçmiş yıllardan kazanmış olduğu tecrübeyle daha başarılı 
olup, liseden başarıyla mezun olmuştu. Hemen akabinde, İstanbul’da tanınmışbir özel hastanede işe başla-
mıştı.  O artık bir hemşireydi.  Ailesi de yanına taşınmıştı.  Anne ve babasının ilişkisi de  eskiye  oranla daha 
iyiydi.  Mehmet mutluydu.  Bunu bana olan minnettarlığını,  her defasında  belirtmek için, yapmış  olduğu-
muz telefon görüşmelerinden anlamaktaydım. Mehmet zoru başarmıştı.
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leriyle beni kıyasladılar.“O daha güzel anlatırdı” dediler. “O çok daha güzel çizerdi” dediler.  “Biz sizin anlat-
tığınızı anlamıyoruz” dediler. Ama arasıra da gerçeğe dönüp “neden gittiğini siz biliyor musunuz?” diye sor-
madan da edemediler.  İşte bu mücadele  Karadeniz’in sert  dalgalarına aldırmayan  kayalar  gibi  beni  her 
hamle ardından diriltti.  Bekledikleri tepkileri vermedim.  Zayıf düşmem için çok uğraştılar ama düşmedim. 
Yüreğimle, aklımla ve içimde kalan o çocukluk ile yılmadan var olma, onları da  var etme  mücadelesi veri-
yordum.

           Ve o gün geldi. Her öğretmenin öğrencilerinin gülen gözlerini, sizi çok seviyoruz öğretmenim deyişi-
ni duymak istediği o gün, 24 Kasım geldi. Ben kendimi hazırlamıştım aslında;  ne  o  gözleri görebilecek ne 
de sevgi sözcüklerini işitebilecektim.  Bu ölümü  kabul etmek gibi bir şeydi.  Bilirsin ama yaşamak  yine de 
çok ağır gelir.  Sanki bir  kabahatim varmışçasına başımı yerden  kaldırmadan  okul  koridorlarından  geçip 
zümre odasına gelişim dün gibi aklımda.  İşte  bunlara rağmen  ilk  dersin ardından  zümre odasının kapısı 
açıldığında kalbim yerinden çıkacakmış gibi oldu.  Çocuklar bana seslenmişti. Dışarı çağrılmıştım. 7B sınıfı-
nın eski fen öğretmenlerini en çok özleyen üç öğrencisi karşımdaydı. Birisini aralarından sözcü seçmişlerdi. 
O da görevini layıkıyla yaptı ve dedi ki, “Öğretmenim biz sizin için en güzel hediyeyi aradık ve bunu bulduk.” 
Ellerinde bir demet kurumuş, kırık dalları arasında çamura bulanmış ölü güller vardı.  Kurumuş  gülleri  bir 
arada tutan çamurdan rengi  görünmeyen o kırmızı  kurdela sanki boğazıma  dolanmıştı. Gözlerimin  içine 
bakıyorlardı. Benden bekledikleri bir teşekkür değildi; öfke ve kızgınlıktı;  belki  de  ağır  sözler  işitecek ve 

sebebini sorduğumda ise kendince ne kadar haklı olduğunu anladım ve bu sorun karşısında çaresiz kaldığı-
mı hissettim.  Çünkü anne ve babasının evlilikleri çok sağlıklı yürümüyordu.  Boşanma aşamasında bile ola-
bilirlerdi. Mehmet annesini de babasını da çok seviyordu. Bu duruma çok üzüldüğü her halinden belliydi. 

          Mehmet’in bu okulu okuyup bitirmesini  en çok annesi istemekteydi.  Bir  yılın  sonunda  Mehmet’in
karnesi hiçte iyi değildi.  Zayıfı en çok olan öğrenciler arasındaydı.  Diğer  öğretmen  arkadaşlarım Mehmet 
için pek olumlu  düşünmüyorlar,  düşük  başarısından  dolayı  hemşire olmaması  gerektiğini  söylüyorlardı. 
Çünkü hemşirelik düşük akademik başarı ile yapılacak bir meslek değildi. İnsan sağlığına hizmet eden, hem-
şirelik gibi sağlık meslek mensubunun ortalamanın üstü bir akademik zekaya sahip olması gerekiyordu. Be-
nim düşüncem Mehmet için olumsuz değildi. Mehmet gerekli zekaya sahipti  ama  ailevi  problemlerinden 
ötürü kendini tam olarak derslere veremiyor, gerçek potansiyelini  gösteremiyordu. Oysaki ben bu okulu bi-
tirir, mezun olabilirse Mehmet’in iyi bir hemşire olacağına yürekten inanmaktaydım. Annesinin sağlık duru-
mu gittikçe kötüleşmişti. Bel fıtığı rahatsızlığından ötürü ayağa bile kalkamıyor, komşuları sayesinde ev işle-
rini yürütüyordu.
 
          Yaz  tatiline gitmeden önce,  okulun son haftası  Mehmet yanıma gelerek,  “Hocam biliyorum zayıfım 
çok fazla, sorumluluk sınavlarına kaldım.  Annem bunu duyarsa çok üzülür.  Onun üzülmesini istemiyorum. 
Ama size söz veriyorum çok çalışacağım, elimden geleni yapıp derslerimi geçeceğim. Sizden bir şey  isteye-
ceğim ama nasıl söyleceğimi bilemiyorum.  Annem  sizi  aradığında  Mehmet  direk geçti der misiniz “dedi. 
Bir an duraksadım  ve  düşündüm.  Öğrencim benden kendince masum  olsa da annesine karşı yalan söyle-
memi istiyordu. İçimden gelen olumlu sese kulak vererek annesiyle konuştuğumda, öğrencimin kendi deyi-
miyle direk geçtiğini söyledim. Söyledim çünkü Mehmet’e güveniyordum.

          Sorumluluk  sınavları  bitmiş,  Mehmet benim güvenimi  boşuna çıkarmamıştı.  Sınavlardan  geçmişti. 
Öğrencime güvenmenin haklı gurunu yaşadım.  Demek ki bazen bir tutam samimi,  karşılıklı güven üzerine 
kurulmuş öğretmen-öğrenci ilişkileri,  öğrencilerin hayatlarında önemli dokunuşlar yapmaktaydı.  Ertesi yıl 
okul başladığında Mehmet’i sınıfımda göremedim. Mehmet memleketine yakın bir okula naklini aldırmıştı. 
Ordaki okulda, aileye yakın olmanın rahatlığı ve geçmiş yıllardan kazanmış olduğu tecrübeyle daha başarılı 
olup, liseden başarıyla mezun olmuştu. Hemen akabinde, İstanbul’da tanınmışbir özel hastanede işe başla-
mıştı.  O artık bir hemşireydi.  Ailesi de yanına taşınmıştı.  Anne ve babasının ilişkisi de  eskiye  oranla daha 
iyiydi.  Mehmet mutluydu.  Bunu bana olan minnettarlığını,  her defasında  belirtmek için, yapmış  olduğu-
muz telefon görüşmelerinden anlamaktaydım. Mehmet zoru başarmıştı.
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          Hayatımdaki en önemli tarihtir, 5 Ocak 1981.  5 Ocak 1981  tarihinde
öğretmenliğe başladım. Otuz altı yıldır öğrencilerimle  bir aradayım.  Otuz
altı yıldır “benim” dediğim çocuklarıma, öğrencilerime bir şeyler vermenin,
onlarla bir şeyler paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tam otuz altı yıldır
öğrencilerimle yenileniyorum. 

          Köy  okullarında, birleştirilmiş  sınıflarda  çalıştım önce.  İlk  çalıştığım 
köyde elektrik ve su yoktu. Okulun iki odalı lojmanında üç bayan öğretmen-
dik. Köyümüz bir dağ köyüydü. Yılın ilk karı, kasım ayında yağmış, nisan ayı-
na kadar da kalkmamıştı.  Evet,  lojmanımız iki odalıydı  ama  biz  ancak  bir 
odasını ısıtabiliyorduk.  Bir  odada oturuyor, aynı odada yanan kuzinede ye-
meğimizi pişiriyor, yatıyor, eğitim öğretim hazırlıklarımızı yapıyorduk. 

           İki gaz lambamız vardı. Akşam olmadan lambalarımızı hazırlardık. Temiz bezlerle “hoh”layarak parla-
tır, akşam olunca da lambalarımızı yakardık.  O lambaların altında ne çok şey yapılırdı.  Kitaplarımızı  okur, 
örgüler örer, ertesi günün planlarını yapardık. Köyümüz üç bölümden oluşuyordu. Biz  köyün  tam ortasın-
daydık. Dağ köylerini görenler bilirler. Dağ köyleri dağınık olur. Evler birbirinden çok uzaktadır.  Okulumuz 
ve lojmanımız köy evlerine pek yakın sayılmazdı.  Köyün her yanından öğrencilerimiz sırtlarında çantaları, 
ellerinde odun, tezek parçaları ile okula gelirlerdi. Önce sobamızı yakar,  ardından eğitim öğretime başlar-
dık. Çok akıllı, çok becerikli çocuklar vardı. Sevgili Naciye, Bilgin, Güzel, Ömer  ve diğerleri.  Şimdi  hepiniz 
anne, baba olmuş, kendi çocuklarınızı okula gönderiyorsunuzdur. Ben sizleri unutmadım. Öyle sanıyorum 
ki sizler de beni zaman zaman  hatırlıyorsunuzdur.  Okulun sobasını yakışımızı,  bahçede oyunlar oynayışı-
mızı, bayram  törenleri  için  yaptığımız  hazırlıkları. 

         Köy çocukları zamanından önce olgunlaşır.  Çok  beceriklidirler.  Sokaklarda  büyürken yaptıkları göz-
lemler,  yaşadıkları deneyimler;  onlara karşılaştıkları  güçlüklerle  baş etmeyi öğretir.  Yaşıtları gibi zekidir, 
meraklıdır,  yaramazdır.  Onları kandırmak da kolaydır,  bir şeye inandırmak  da.  Tıpkı  şehirlerde  yaşayan 
çocuklar gibi. 

         İlk öğretmenlik ve ilk köy deneyimim olan Deredam’dan aklıma kazınan iki öğrenciden  biri Bilgin, di-
ğeri Naciye. Hatırlıyorum ikisi de ne kadar akıllı ve becerikli çocuklardı.  Bilgin’in  soba  yakarken becerikli 
ve belli ki soba yakma konusunda deneyimli tavırlarını nasıl da şaşkınlıkla izlemiştim. “Ateş yakmayı bece-
ren kızların nişanlısı güzel olurmuş.” derdi bir öğretmen arkadaşım, yanmakta zorluk çeken ateşe  üfleyen 
çocukları görünce. Bilgin de var gücüyle sobaya üflerdi bu sözleri duyunca. Sadece  üflerdi,  ne yapılan es-
priye gülerdi,  ne de utandığına dair bir iz olurdu yüzünde.  Sadece üflerdi.  Sekiz yaşındaki  bu  esmer  kız 
çocuğu sobaya üflerken, acaba nişanlısı güzel olsun diye mi uğraşıyordu, öğretmenine kendini kanıtlamak 
mı istiyordu,  yoksa sadece ateşi canlandırmak mıydı amacı.  Uzun  saçlarını arkadan tek  örgüyle toplardı 
Naciye. Siyah  önlüğünün  altına  giydiği  renkli  şalvarı  birkaç  uyarmadan  sonra  giymeyi  bırakmıştı. Gö-
zümün içine bakar,  ne istediğimi  bakışlarımdan  anlar, sonra da  yapması gerekenleri  kıvrak hareketlerle 
yerine getirirdi. 

          

N

N

bu durumu aileleriyle paylaşıp beni okul ortamında zor durumda bırakacaklardı.  Asıl  öfkeli  ve kızgın  olan 
onlardı ama öfkelerinin nedeni  ben değildim.  Bunu anlamaları için aylarca mücadele vermiştim.  Şimdi bu 
savaşı kaybedemezdim. Çok üzüldüm. Bunu hak etmemiştim. Onlarda yaşadıkları değişimi hak etmedikleri-
ni aylardır haykırıyorlardı. Ben de gözlerimdeki yaşı saklayıp, gözlerimi gözlerinden ayırmayıp, üstüne birde 
gülücük ekleyerek onlara “  Daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım.  Bence bu gülleri dünyada alan tek 
öğretmen benim. Teşekkür ederim.” dedim. Ama nasıl dediğimi hala bilemiyorum. Çünkü, yaşadıklarımı şu 
an anlattığım gibi düşünüp söyleme şansım olmadı. Olamazdı. Elimde  kurumuş  ve çamura bulanmış gülle-
rimle odaya girdim. Zümre odası bana yüreğimden daha dar geldi. O güller gibi kurudum bir anda. Yaşadığı-
mı yorumlayamadım sadece kabullendim.  Çocuklar  yanımda  değildi  artık  ama  ben  hala  ağlamamıştım. 
Ağlayamamıştım.

           Zil çalmıştı. Öğrenciler artık servislere binip evlerine gidecekti.  Zümrenin  kapısı yeniden aralandı ve 
içeriye girebilmek için aynı öğrenciler benden izin istediler. Başım ile onayladım. Hiçbir şey söylemeden ge-
lip sadece sarıldılar ve özür dilediler.  Samimiydiler.  Bu  davranışları  ile beni ben olduğum için sevdiklerini, 
öğretmenleri olarak kabul ettiklerini gösterdiler. Masamın üzerinde öylece duran, odadan çıkarken de çöpe
 atacağım o bir demet kuru çamur gülleri birden yeşerdi gözümde, renk renk oldular. 

           İşte o çocuklar öyle güzel çocuklardı ki geri kalan birlikteliğimizde bana öğretmen olmanın tadını son 
zerresine kadar verdiler. Mezun olup giderlerken bile o gülleri  konuşup  sadece gülen  gözlerle  birbirimize 
sarıldık. Hala aklıma geldikçe düşünürüm. Kurumuş, çamura bulanmış  bir  demet  gülü  benden başka alan 
bir öğretmen daha var mıdır acaba?
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          1999 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde  göreve başladım.  9 Eylül 
İlköğretim Okulu’na matematik öğretmeni olarak atandım. Mezun olduk-
tan sonra bir yıl beklemek bile çok uzun gelmişti. Sabahları 7:15’te başla-
yan ders için, 6:30’da evden çıkmak, göreve başlamanın heyecanı ile mut-
luluk verirdi. Herkes uyurken kuş cıvıltıları arasında sabahları evden çıkar-
ken şükrederdim.
          O yıllarda göreve  yeni  başlayan öğretmenler,  öğretmen eksikliğin-
den hemen derse girmeye başlarlar,  hatta köylerde çalışanlar  tek  öğret-
men olduklarından hem hizmetli hem müdür hem de öğretmen olurlardı. 
Benim için durum böyle olmadı. Atandığım  okul  başarısı yüksek bir okul-
du. Öğretmenliğimin ilk yılında, yirmi beş yıllık matematik öğretmenimizin yanında 
derslere girdim, idari görevler yaptım ve bana verilen iki tane 6. sınıfın derslerine girdim. Bu sınıflardan bi-
rinin de sınıf öğretmeniydim.
          Öğrencilerimle vakit geçirmekten, teneffüste onlarla sohbet etmekten çok keyif alırdım. Yazılı değer-
lendirme yaptıktan sonra, eve gidince  heyecanla kağıtları okurdum. Merak ederdim konuyu hangi öğren-
cim ne kadar anlamış... Her şey bu kadar güzelken beni üzen bir şey vardı. Sınıf öğretmeni olduğum sınıfta 
öğrencilerim birbiri ile sürekli dalga geçiyordu. Birbirlerinde sürekli kusur arıyorlardı. Sivilcesi çıkana “boy-
nuzun yakışmış”, kilolu öğrencimize “eve yuvarlanarak mı gideceksin?” gibi  cümleler kuruyorlardı. Ne ka-
dar uyarsam da engel olamamıştım. Yine  böyle bir gün ders sırasında sevimli,  kulakları büyük öğrencim 
tahtada soruyu çözmeye çalışırken arkadaşı arka sıradan; “kulaklarını salla uçarsın” dedi ve herkes gülme-
ye başladı. O güzel öğrencimizin utanması, kızarması beni çok üzdü. Öğrencilerime anlatmaya başladım;
         Biliyor musunuz? Aslında biz çok zenginiz dedim. Sağlığı yerinde olmayan insanlar, sağlığını geri kazan-
mak için bir sürü para harcıyorlar ve biz harcamadığımız o paralar kadar zenginiz.  Siz, bir sivilceniz yüzün-
den bütün gün mutsuz dolaşıyorsunuz ama aslında şükredecek çok şeyiniz olmalı. Karşıyaka Lisesi’nde Te-
mel Eğitim Kursunda tanıştığım, şu anda da birlikte Hazırlayıcı Eğitim Kursuna devam  ettiğimiz arkadaşımı
anlatayım size; arkadaşım sarı saçlı, mavi gözlü bir kızken yüksek bir yerden düştüğü için görme engelli olan 
bir felsefe öğretmeni.  Görme engeline rağmen zoru başarmış.  Birçok öğrenciye örnek olmak ve daha da 
önemlisi umut ışığı olmak için öğretmen olmuş. Arkadaşımın eşi de yürüme engelli.  Belediyede  çalışıyor. 
Her cuma akşamı eşini almaya geliyor. Tekerlekli sandalyesi de  öyle lüks bir tekerlekli sandalye değil,  elle
çevrilen, kullanımı oldukça zor bir tekerlekli sandalye kullanıyor. Eşi arkadaşımı aldıktan sonra,  arkadaşım
sandalyeyi itiyor, eşi de ona gideceği yönü söylüyor.  Eşi  arkadaşıma göz, arkadaşım da  ona  ayak  oluyor. 
Kısacası birbirlerini tamamlıyorlar. Onlar birbirlerini eksiklerine rağmen sevip şükrederken sizin bu şekilde 
birbirinizi kırmanız beni çok üzüyor dedim.
        Sınıfımdaki öğrenciler o kadar etkilendiler ki, konuşmamın sonuna kadar sessizce kulak kesilerek  din-
lediler.  O  sessizlikte bir öğrencim parmak kaldırdı ve  “Öğretmenim benim bir  ayağımda altı  parmak var. 
Beş yıl aynı arkadaşlarımla, aynı sınıfta ilkokulu okudum. Şimdi de beraber ortaokula devam ediyoruz ama 
utandığım için kimseye söyleyememiştim.” dedi. Öğrencim bu durumun bir kusur olmadığını anlayıp bunu 
o an arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Kimse dalga geçmedi. Sadece  “Futbolda seni ön plana çıkaralım.  Topa  iyi 
vurursun.” diye espri yaptılar. O günden sonra 6/B sınıfında birbirlerinin farklı yönleri ile dalga geçen olmadı.
       On yedi yıllık meslek hayatımda bu anı da tıpkı 6/B sınıfı öğrencilerine olduğu gibi başka hayatlara do-
kunmak üzere yerini aldı.

          

Bu yaşlardaki tüm öğrenciler, öğretmenlerini sevmeye koşullanmış olurlar.  Onları sorgusuz sualsiz severler.  
En  değerli  varlıkları sevgileridir.  Öğretmenlerine bu sevgiyi vermeye hazırdırlar.  Yeter ki öğretmenleri  de 
onlara  aynı duyguları  hissettirebilsin.  Naciye de  işte  böyle  bir  sevgi  besliyordu  bana.  Bütün çocukların 
bakışlarında bu sevgiyi görebiliyordum ama  Naciye’nin  bakışları başkaydı.  Çalışkandı, zekiydi.  Bir gün Na-
ciye’ye kızdım.  Neden kızdığımı hatırlamıyorum.  Neden  kızdığımı hatırlamıyorum  ama  bunca yıldan son-
ra bile Naciye’nin bana nasıl baktığını çok iyi hatırlıyorum. O gün, Naciye’nin bakışlarında üzüntüyü, kırgın-
lığı, kızgınlığı, küskünlüğü gördüm ben. Sonraları Naciye ile yine çok iyi anlaştık. O, benim  sağ kolum olma-
ya, bana her konuda destek vermeye devam etti. Ama ben onun bakışlarını unutmadım. Aslında  unutmak 
da istemedim. Naciye, ona kızdığımda bir öğrencinin öğretmenine ne kadar kırılabileceğini, incinebileceği-
ni, hayal kırıklığına uğrayabileceğini bakışları ile anlatmıştı bana. Öğretmenine koşulsuz tüm sevgisini veren 
bu esmer köy çocuğu, incitildiğinde çocukların neler hissedebileceğini öğretti. Öğretmenle  öğrenci arasın-
da kurulan sevgi bağının önemli olduğu kadar bu bağın kolaylıkla bozulabileceğini de öğretti.

         Hiçbir önyargısı olmayan pırıl pırıl insanların, çok zor koşullarda yaşadığı bir köyde çalıştım ben.  Haya-
tımda görmediğim sevgiyi, saygıyı, insanlığı Sivas’ın bu dağ köyünde gördüm. Burada  öğretmene  ve  eğiti-
me verilen  değere tanık oldum. İç Anadolu’nun en yüksek bölgelerinden biri olan  Kızıldağ’ın vadilerine sı-
kışmış bu köyde yaşayan yoksul insanların ellerindeki hemen her şeyi bizimle hesapsız paylaşmalarını yaşa-
dım. Kışın başında  aldığımız kömür bitince odununu, tezeğini, çalı çırpısını bizimle paylaşan  insanlarla  bir 
aradaydım öğretmenliğimin  ilk yıllarında. Biz üç genç öğretmen, Sivas’ın bir dağ köyünde otuz altı yıl sonra 
sevgiyle hatırladığım günler geçirdik. 

        Evet; şimdi Sivas’tan, dağ köylerinden uzakta, hemen her şeye sahip olduğumuz bir kentte yaşıyorum. 
Ankara’da doğup büyüyen, her türlü imkana sahip öğrencilerimle birlikteyim. Birlikte olduğumuz süre için-
de pek çok şey başardık. Daha da büyük başarılara imza atacağız. Sizler bu ülke için,  ülkemin  uzak  köşele-
rinde yaşayanlar için çok önemlisiniz, onlar için umut kaynağısınız. Yaşadığınız her an; sevindiğinizde, üzül-
düğünüzde,  endişelenip  öfkelendiğinizde  sizlerden  uzakta,  vadilere sıkışmış köyler olduğunu;  buralarda 
sizin gibi düşünen, sizin gibi davranan çocuklar olduğunu unutmayın. 

         Hepinizi   otuzlu  yıllar  adına,  otuz  altı  yıldır  birlikte  olduğum,   çalıştığım,   sevdiğim  öğrencilerim 
adına  kucaklıyorum.
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          1999 yılında İzmir’in Menemen ilçesinde  göreve başladım.  9 Eylül 
İlköğretim Okulu’na matematik öğretmeni olarak atandım. Mezun olduk-
tan sonra bir yıl beklemek bile çok uzun gelmişti. Sabahları 7:15’te başla-
yan ders için, 6:30’da evden çıkmak, göreve başlamanın heyecanı ile mut-
luluk verirdi. Herkes uyurken kuş cıvıltıları arasında sabahları evden çıkar-
ken şükrederdim.
          O yıllarda göreve  yeni  başlayan öğretmenler,  öğretmen eksikliğin-
den hemen derse girmeye başlarlar,  hatta köylerde çalışanlar  tek  öğret-
men olduklarından hem hizmetli hem müdür hem de öğretmen olurlardı. 
Benim için durum böyle olmadı. Atandığım  okul  başarısı yüksek bir okul-
du. Öğretmenliğimin ilk yılında, yirmi beş yıllık matematik öğretmenimizin yanında 
derslere girdim, idari görevler yaptım ve bana verilen iki tane 6. sınıfın derslerine girdim. Bu sınıflardan bi-
rinin de sınıf öğretmeniydim.
          Öğrencilerimle vakit geçirmekten, teneffüste onlarla sohbet etmekten çok keyif alırdım. Yazılı değer-
lendirme yaptıktan sonra, eve gidince  heyecanla kağıtları okurdum. Merak ederdim konuyu hangi öğren-
cim ne kadar anlamış... Her şey bu kadar güzelken beni üzen bir şey vardı. Sınıf öğretmeni olduğum sınıfta 
öğrencilerim birbiri ile sürekli dalga geçiyordu. Birbirlerinde sürekli kusur arıyorlardı. Sivilcesi çıkana “boy-
nuzun yakışmış”, kilolu öğrencimize “eve yuvarlanarak mı gideceksin?” gibi  cümleler kuruyorlardı. Ne ka-
dar uyarsam da engel olamamıştım. Yine  böyle bir gün ders sırasında sevimli,  kulakları büyük öğrencim 
tahtada soruyu çözmeye çalışırken arkadaşı arka sıradan; “kulaklarını salla uçarsın” dedi ve herkes gülme-
ye başladı. O güzel öğrencimizin utanması, kızarması beni çok üzdü. Öğrencilerime anlatmaya başladım;
         Biliyor musunuz? Aslında biz çok zenginiz dedim. Sağlığı yerinde olmayan insanlar, sağlığını geri kazan-
mak için bir sürü para harcıyorlar ve biz harcamadığımız o paralar kadar zenginiz.  Siz, bir sivilceniz yüzün-
den bütün gün mutsuz dolaşıyorsunuz ama aslında şükredecek çok şeyiniz olmalı. Karşıyaka Lisesi’nde Te-
mel Eğitim Kursunda tanıştığım, şu anda da birlikte Hazırlayıcı Eğitim Kursuna devam  ettiğimiz arkadaşımı
anlatayım size; arkadaşım sarı saçlı, mavi gözlü bir kızken yüksek bir yerden düştüğü için görme engelli olan 
bir felsefe öğretmeni.  Görme engeline rağmen zoru başarmış.  Birçok öğrenciye örnek olmak ve daha da 
önemlisi umut ışığı olmak için öğretmen olmuş. Arkadaşımın eşi de yürüme engelli.  Belediyede  çalışıyor. 
Her cuma akşamı eşini almaya geliyor. Tekerlekli sandalyesi de  öyle lüks bir tekerlekli sandalye değil,  elle
çevrilen, kullanımı oldukça zor bir tekerlekli sandalye kullanıyor. Eşi arkadaşımı aldıktan sonra,  arkadaşım
sandalyeyi itiyor, eşi de ona gideceği yönü söylüyor.  Eşi  arkadaşıma göz, arkadaşım da  ona  ayak  oluyor. 
Kısacası birbirlerini tamamlıyorlar. Onlar birbirlerini eksiklerine rağmen sevip şükrederken sizin bu şekilde 
birbirinizi kırmanız beni çok üzüyor dedim.
        Sınıfımdaki öğrenciler o kadar etkilendiler ki, konuşmamın sonuna kadar sessizce kulak kesilerek  din-
lediler.  O  sessizlikte bir öğrencim parmak kaldırdı ve  “Öğretmenim benim bir  ayağımda altı  parmak var. 
Beş yıl aynı arkadaşlarımla, aynı sınıfta ilkokulu okudum. Şimdi de beraber ortaokula devam ediyoruz ama 
utandığım için kimseye söyleyememiştim.” dedi. Öğrencim bu durumun bir kusur olmadığını anlayıp bunu 
o an arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Kimse dalga geçmedi. Sadece  “Futbolda seni ön plana çıkaralım.  Topa  iyi 
vurursun.” diye espri yaptılar. O günden sonra 6/B sınıfında birbirlerinin farklı yönleri ile dalga geçen olmadı.
       On yedi yıllık meslek hayatımda bu anı da tıpkı 6/B sınıfı öğrencilerine olduğu gibi başka hayatlara do-
kunmak üzere yerini aldı.

          

Bu yaşlardaki tüm öğrenciler, öğretmenlerini sevmeye koşullanmış olurlar.  Onları sorgusuz sualsiz severler.  
En  değerli  varlıkları sevgileridir.  Öğretmenlerine bu sevgiyi vermeye hazırdırlar.  Yeter ki öğretmenleri  de 
onlara  aynı duyguları  hissettirebilsin.  Naciye de  işte  böyle  bir  sevgi  besliyordu  bana.  Bütün çocukların 
bakışlarında bu sevgiyi görebiliyordum ama  Naciye’nin  bakışları başkaydı.  Çalışkandı, zekiydi.  Bir gün Na-
ciye’ye kızdım.  Neden kızdığımı hatırlamıyorum.  Neden  kızdığımı hatırlamıyorum  ama  bunca yıldan son-
ra bile Naciye’nin bana nasıl baktığını çok iyi hatırlıyorum. O gün, Naciye’nin bakışlarında üzüntüyü, kırgın-
lığı, kızgınlığı, küskünlüğü gördüm ben. Sonraları Naciye ile yine çok iyi anlaştık. O, benim  sağ kolum olma-
ya, bana her konuda destek vermeye devam etti. Ama ben onun bakışlarını unutmadım. Aslında  unutmak 
da istemedim. Naciye, ona kızdığımda bir öğrencinin öğretmenine ne kadar kırılabileceğini, incinebileceği-
ni, hayal kırıklığına uğrayabileceğini bakışları ile anlatmıştı bana. Öğretmenine koşulsuz tüm sevgisini veren 
bu esmer köy çocuğu, incitildiğinde çocukların neler hissedebileceğini öğretti. Öğretmenle  öğrenci arasın-
da kurulan sevgi bağının önemli olduğu kadar bu bağın kolaylıkla bozulabileceğini de öğretti.

         Hiçbir önyargısı olmayan pırıl pırıl insanların, çok zor koşullarda yaşadığı bir köyde çalıştım ben.  Haya-
tımda görmediğim sevgiyi, saygıyı, insanlığı Sivas’ın bu dağ köyünde gördüm. Burada  öğretmene  ve  eğiti-
me verilen  değere tanık oldum. İç Anadolu’nun en yüksek bölgelerinden biri olan  Kızıldağ’ın vadilerine sı-
kışmış bu köyde yaşayan yoksul insanların ellerindeki hemen her şeyi bizimle hesapsız paylaşmalarını yaşa-
dım. Kışın başında  aldığımız kömür bitince odununu, tezeğini, çalı çırpısını bizimle paylaşan  insanlarla  bir 
aradaydım öğretmenliğimin  ilk yıllarında. Biz üç genç öğretmen, Sivas’ın bir dağ köyünde otuz altı yıl sonra 
sevgiyle hatırladığım günler geçirdik. 

        Evet; şimdi Sivas’tan, dağ köylerinden uzakta, hemen her şeye sahip olduğumuz bir kentte yaşıyorum. 
Ankara’da doğup büyüyen, her türlü imkana sahip öğrencilerimle birlikteyim. Birlikte olduğumuz süre için-
de pek çok şey başardık. Daha da büyük başarılara imza atacağız. Sizler bu ülke için,  ülkemin  uzak  köşele-
rinde yaşayanlar için çok önemlisiniz, onlar için umut kaynağısınız. Yaşadığınız her an; sevindiğinizde, üzül-
düğünüzde,  endişelenip  öfkelendiğinizde  sizlerden  uzakta,  vadilere sıkışmış köyler olduğunu;  buralarda 
sizin gibi düşünen, sizin gibi davranan çocuklar olduğunu unutmayın. 

         Hepinizi   otuzlu  yıllar  adına,  otuz  altı  yıldır  birlikte  olduğum,   çalıştığım,   sevdiğim  öğrencilerim 
adına  kucaklıyorum.
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          Uzak değil. Ankara’nın ortasında. Adı gibi Anadolu.  Fakat yokuşu dik. 
Bundan mıdır bilmem bir iki kilometrelik çevresine göre epey farklı. Her za-
man olduğu gibi yol arkadaşımla çıktık  yola,  iki  kilometre  gittikten  sonra 
geldik Anadolu’muza.  Mahallenin adını almış okulumuz. Yokuşun daha ba-
şında belediyenin ekmek dağıtan arabası. Kuyruğa girmiş kadın ve çocuklar. 
Kalabalığı yarıp geçiyorum arabayla.  Bazen ise kornayla. İki yüz üç yüz met-
re  geride  bırakmıştım  temiz,  düzenli,  yüksek  binaları.  Evler  bir  iki katlı. 
Arada yükselmiş  yeni  yeni  binalarda  var.  Dik yokuşlardan ani manevralar 
yaparak giriyorum okulun bahçesine. Beş ondakika erken gelmiş öğrenci ve 
veli kalabalığı var bahçede. Oyun oynayan, kantinden beslenme tedarik eden 
öğrenciler. Mahallenin insanlarında bir iki yılda hızlı değişim oldu. Hem ekmek
sırasındaki insanlarda hem de okulun veli ve öğrencilerinde. Suriyeli, Iraklı insanlar bunlar. Çocukları değil 
ama velilerini ilk bakışta ayırt edebiliyoruz giyim  kültürlerinden.  Geçen yıllarda sınıfımda  bir iki  yabancı 
uyruklu öğrenci varken,  bu yıl mevcudun üçte biri kadar oldu.  Sınıfımın yeni öğrencileri okulun ilk günle-
rinde hepsi aynı sıraya oturmuşlardı.  Tabii kendilerine  seçtikleri sıra  kapı  kenarıydı.  Yok!  olmadı  böyle. 
Misafirler kapı kenarına oturtulur muydu hiç?  Sınıfın içinde  önce  dağıtarak  oturttum.  Yok, böyle  de ol-
madı. Hepsinin bir arada olması gerekliydi. Hemen okuma yazmaya geçmeliydik. Cam kenarı daha uygun-
du misafirlerimize. Dördüncü sınıf olmuştuk bu yıl. Dersler aksamadan ilerlemeliydi. Her yıl olduğu gibi 
giden öğrencilerim vardı. Belkide giden öğrencilerimi hiç göremeyeceğim bir daha. Yeni gelen öğrenciler 
de vardı. Sıla, Ümit, Merve, Emine, Âdem. Sıla dördüncü sınıf öğrencisi olamayacak kadar uzun boyluydu. 
Ama ilk defa okula geliyordu. Daha önce hep başka başka şehirler dolaşıp durmuşlar. Ama hiçbir yerde de 
okula gitmemiş, belki de gidememiş. Bu fırsatı değerlendirmeliydik. Başladık  “el ele”,  “elele”  “Ela Lale el 
ele.” Ne kadar da hevesliydi?  O da biliyordu ki bir daha fırsat yakalayamayabilirdi.  Ümit de onun uzaklar-
dan akrabasıydı. O da sınıfa yeni gelmişti.  Daha önce okula gitmiş.  Belki de oğlan çocuğu olmanın farkın-
dan dolayı. Ama okulun ilk günleri hemen başlayamadı. Mazereti ise okul kıyafeti yokmuş. Çantası, defte-
ri yokmuş.  Kağıt  toplayarak geçiniyoruz demişti annesi.  İmkanım yok, alamayacağım.  Şart  değil kıyafet, 
dersleri kaçırmasın, gelsin hemen.

     Kemalettin Tuğcu’yane çok hikaye çıkar bu sınıftan. Küçükler, ama yürekleri ne ağır yük kaldırıyor zaval-
lıların.  Kaç çocuğum var şu sınıfta anne babalarının çekişmelerinden,  bir anneanneye bir babaanneye ta-
şınan. Annesi yanında olanların yüzü gülüyor. Anneler ne yapıp edip hayatlarını çocuklarına göre planlıyor, 
onların yüzlerini güldürüyorlar.  Ama Betül böyle mi?  Babası, babaannesi, dedesiyle bir aile olsa da anne-
nin yerine hiçbir şeyi koyamıyor.  Küçük bir bebekken onu bırakan annesini  bazen öğretmeninde buluyor, 
bazen halalarında, bazen  ise arkadaşlarının annesinde.  Yüzü gülmüyor bir türlü. Ürkek bakışları değişmi-
yor.  İzin vermiyor çocuk dünyasına girilmesine.  Babamı  ziyarete gittim,  dün  görüş  günüydü. O  yüzden 
gelemedim diyen Fatma gibi daha kaç tanesi var? Olsa ortak olurdum. Öğretmenden gizlenmez hiçbir şey. 
Paylaştıkları konular şaşırtıcı. İlk derse girmeyip kendi küçük dünyasındaki heyecanını paylaşmak için sınıf 
başkanına mazeretini söyleyip okul merdiveninin başında beni bekleyenler var. “Babam yurtdışından dön-
dü öğretmenim.” “Benim bir kardeşim olacak”. Aramızda ne sırlarımız var kimselerin bilmediği. Ne dertle-
rimiz var paylaştığımız.
    

          

        Herkesin olduğu gibi  benim de hayallerim vardı.  Küçükken 
oynadığımız “öğretmencilik” oyunu bütün gerçekliği ile önümde 
duruyordu.  Tarih 6 Şubat 2012 ve ben Gaziantep’teyim. Hiç bil-
mediğim bir yola girmişim.

        Okulun  açıldığı  ilk  günler zorlu ama bir o kadar da tatlı bir 
heyecanın verdiği  keyifle  geçmişti. Öğrencilerimin birçoğu  dar 
gelirli ailelerden geliyordu.  Bazen onların sakladıkları ayakkabı-
larına  bakışlarımı  gizler  “Ne  yapabilirim, onlara  nasıl  yardım 
edebilirim?” diye düşünürdüm. Bir gün konu anlatırken tahtaya 
“pizza” ile  ilgili  bir  örnek  yazdım  ve  kendimi konuya kaptırıp 

anlatıyordum ki  öğrencilerden  biri  “Hiç pizza yediniz mi?” diye  sordu. Duymazdan  geldim, dersi  bölmek 
istediğini düşündüm  ve  dersimi  anlatmaya devam ettim.  Bir diğer öğrenci  “Tadı nasıl acaba?”,  bir diğeri 
“Tatlı mı tuzlu mu?”  ve  buna benzer birçok soru sorunca  ben  o yüzlerindeki masum ifadeyi  geç  de  olsa 
fark ettim.  Sordukları sorular gerçekti.  O  an  anladım ki benim  her gün  bir telefon kadar  uzağımda  olan 
pizzayı  onlar  hiç  yememişlerdi.   O  an  bozuntuya   vermedim  ve  “Tadı   çok  da  güzel  değil.  Domatesli, 
peynirli pide  gibi bir şey.”  dedim.  Tahtaya döndüm ve dersi anlatmaya devam ettim.  O  gün eve giderken 
uzun uzun düşündüm.  Büyükşehirlerde  yaşayan,  yediği önünde yemediği  arkasında  olan  bizler  elimizin 
altındaki   imkanları   böyle   hoyratça   kullanırken  imkanı   olmayan  insanları   ne   kadar  düşünüyorduk? 
Elimizdekilerin  kıymetini  ne  kadar  biliyorduk? 

         Bir şeyler  yapmalıydım.  Farkında olmadan üzülmelerine  sebep olduğum  öğrencilerim için bir şeyler
yapmalı ve kırdığım potu düzeltmeliydim. Derken aklıma bir şey geldi. Bu zamana kadar hiç pizza yemeyen 
öğrencilerime pizza yapacaktım.  Doğru zamanın  bir hafta  sonraki  dersim  olabileceğini  düşündüm  ve  o 
sınıfa 3 tepsi pizza yaptım.  Sabah  elimde  kocaman  tepsilerle  45 dakika  dolmuş  yolculuğunun  ardından 
okula vardım.  Öğrencilerimin sınıfına gittim  ve  onlara bir sürprizim olduğunu söyledim.  Tepsilerin içinde-
kilerin pizza  olduğunu söyleyince gözlerindeki  o sevinci tarif edemem.  Hepsinin tıka basa yerken yaşadık-
ları şey mutluluktu ve bunu görmek paha biçilemezdi. 

         O günden sonra öğrencilerin bende gördüğü şey  neydi  bilmiyorum ama bana öyle güzel bakıyorlardı 
ki onların gözündeki ışıltının hiç sönmediğini gördüm. O  ışıltının  gelecekte  de  hiç  sönmemesi  dileğiyle… 
Sizleri  çok  seviyorum.
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         Elime kalemi aldığım ilk günden itibaren öğretmen olmak istedim. Çocuk-
ken arkadaşlarım ip atlarken, topoynarken ben hayalî öğrencilerimle öğretmen-
cilik oynardım. İlkokulu ve ortaokulu bitirdikten sonra Konya Kız Öğretmen Oku-
lu sınavına girdim ve sınavı kazandım. Benim sınava girdiğim yıl, bu okul düz lise 
çevrildi ve beş yıl oldu. Ailemin isteği ile Konya Gazi Lisesi’ne gittim.  Selçuk Üni-
versitesinin Edebiyat Fakültesini kazandım. Öğretmenlik alanı dışında bir eğitim
aldım.Fakülteyi bitikten sonra farklı alanlardan öğretmen alımları yapılıyordu. Bu-
nun üzerine başvurumu yaptım ve öğretmen olmak için ilk adımımı atmış oldum. 
Yaklaşık bir ay sonra mesleğime başvurum kabul edildi. Dualarım kabul olmuş ve 
ben öğretmenlik hayalime kavuşmuştum. Yıllar yılı işimi büyük bir aşkla yaptım ve 
yapıyorum. Birçok öğrenci yetiştirdim ve hepsiyle de gurur duyuyorum.Hatırladıkça 
hüzünlendiğim, beni etkileyen olay şöyle gelişti: Yağmurlu bir cuma günüydü. Yorgun bir şekilde okulu tatil 
edip eve dönüyordum. Ankara Dikmen’de oturduğum için trafiğe kalmadan eve yetişmek istiyordum. Oku-
lun çıkış kapısı önünde ortaokul  7. sınıf  öğrencilerinden iki erkek bir kız öğrenci tartışıyorlardı.  Benim öğ-
rencilerim bile değillerdi. Her şeyden sorumluyum ya…  Kız öğrenci elinde şemsiye ile erkek öğrencinin ka-
fasına vuruyordu. Geçerken uyardım, uyarımı dikkate almayınca bir daha uyardım.  “Şemsinin sivri ucu ar-
kadaşının gözüne gelebilir.” dedim.  Hâlâ devam ediyordu vurmaya.  “Ne laf anlamaz şeysin!” diyerek sert 
bir dille uyardım.  Öğrenci, arkadaşıyla tartışmasına son verdi ve bana dönerek hakaret edip,  tehditler sa-
vurmaya başladı. Hızlıca arabama binip uzaklaştım. Kayın validemin bir sözü vardı: “Kaynananın kaynana 
olduğu dönem gelindik, gelinin kaynana olduğu dönemde kaynana olduk.” Bizim nesil de eğitimin disiplinli 
olduğu dönemde öğrenci, velinin ve öğrencinin söz sahibi olduğu dönemde öğretmen olmuştuk, olsun. İşi-
mi ve öğrencilerimi sevdiğim için fazla önemsemiyordum. Pazartesi günü okula geldim.  Öğretmenler oda-
sında pek çok şey konuşuluyordu. Öğretmen öğrenciye vurmuş, öğrenci de savcılığa, karakola gitmiş  diye, 
hiç üzerime alınmadım. Ta ki, iki polis gelip de beni karakola ve savcılığa götürüp ifademi alınca, bu kişinin 
ben olduğumu anladım.
        Karakol, savcılık, mahkeme derken o kadar çok yıprandım ve üzüldüm ki… En çok da hâkimin karşısın-
da utandım ve korktum, günlerce ağladım. Birinci mahkemeden sonra şahit istediler. Bir gün mutfakta  ağ-
larken kayın validem:  “Üzülme kızım,  sen utanılacak bir şey yapmadın.  Senin iyi bir  öğretmen  olduğuna 
inanıyorum, göreceksin şahit bulunacak.”  demişti.  Müfettiş ve bilirkişi geldiği gün erkek polis bir  veli mü-
fettişlere olayı gördüğünü ve benim kız öğrenciyi uyardığımı, öğrencinin ise bana hakaret ettiğini söylemiş. 
Şahitlerin ifadeleri ile mahkemede beraat ettim. Bu olay bana büyük bir ders oldu. Hiç işlemediğim suçtan 
dolayı dünya mahkemesinde hâkimden böyle utanıp korktuysam, ahiret günü Allah’ın huzurunda ne yapa-
caktım.  Dünya görüşüm değişti,  namaza başladım.  Daha düzenli,  kul hakkı olmadan  yaşamaya  çalıştım. 
Her şerde bir hayır olduğu ve yaşadığım bu acı olayın Rabb’imin bir imtihanı olduğuna inanıyorum.
       Veliler öğretmenlere değer vermeli ve çocuklarını bize emanet ederken bizlere güvenmeleri gerekiyor 
ki, kendileri kazançlı çıksın.  Hiçbir öğretmen,  çocuklarına zarar verecek bir davranış sergileyemez.  O veli, 
gelip beni dinleseydi… Çocuğunun yanlış davranışını engellemeye çalıştığımı görecekti. 
       Hayalimdeki mesleğimin yirmi beşinci yılındayım. Göreve başladığım ilk gün gibi, aynı heyecanla çalışı-
yorum.  İyi ki öğretmen olmuşum,  iyi ki öğrencilerim var.  Ama ne zaman  yağmurlu bir  hava olsa,  elinde 
şemsiyeli çocuklar görsem, o gün gelir aklıma; yüreğim hafifçe burkulur, yüzümde acı bir tebessüm oluşur.

            

        Artık  bir de bir de misafirlerimiz var.  Onların da vardır paylaşacakları.  Ama zorlanıyorlar bazen dil bil-
memekten, bazen ise duygu ve düşüncelerini  paylaşmadaki  kültür farkından. Okulun  ilk günleri  ve biz de 
tatilden yeni döndük.  Konumuz 15 Temmuz darbe girişimi. Neler yaşadığımızı  konuşuyoruz. Misafirleri de 
dahil ediyoruz dersimize. Neler yaşadınız, neden geldiniz vatanınızdan? Onlarda anlatıyor patlayan bomba-
ları, geldikleri yerdeki savaşı. Birisi dikkatimi çekiyor. Henüz daha tam tanıyamamışım çocukları. Sen ne ka-
dar da zayıfsın? Öğretmenim diyor, sanki eski Türkçe’yi kullanarak, Iraklı çocuğum, “Ben geceleri hiç uyuya-
mıyorum.” Nedenini soruyorum.  Uyumak için gözümü kapattığımda pencereden içeri bir şeyler giriyor. Ba-
ğırarak gözlerimi açıyorum.  Sabah olana kadar da uyuyamıyorum.  Bu yüzden  de  çok hasta oluyorum, ye-
mek yiyemiyorum. O zaman fark ettim Zeynep’in yüz ifadesini. Bombaların altında nasıl uyunurdu? Bu yüz-
den mi geldiniz Türkiye’ye? Evet, her yerde bomba sesleri vardı. Konuya böyle dalmışken, Iraklı çocuğun bi-
risi, “Ali’nin annesi de uçaktan bomba düşmüş de ölmüş” diyor. Ben daha hayretler içerisinde kalıp Ali’yi de 
dinliyorum. Konu ona gelince daha önce hiç söz almayan Ali de konuşuyor konuşuyor.

        Dersin sonunda  15 Temmuz  şehitlerinin  resimlerine bakıp tanıyoruz.  Sonrada bu vatan için canlarını 
feda edenlere ne kadar minnettar olduğumuzu söyleyip dua ile anıyoruz.

        Yol arkadaşımla eve dönerken kafamda daha kaç gün düşünüp, dertleneceğim yeni  öğrenciler olduğu-
nu anladım.  O bombaları atanlar biliyorlar mı Z eynep’in  gece hiç uyumadığını,  Ali’nin  annesiz  kaldığını? 
Bilmezler,  onların  hiç küçük çocukları yok.  Bombaları  yağdıran  insanlar  büyümüşler.  Ali’nin  bir  anneye 
ihtiyacı olduğunu bilememişler.
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       Hayalimdeki mesleğimin yirmi beşinci yılındayım. Göreve başladığım ilk gün gibi, aynı heyecanla çalışı-
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        Artık  bir de bir de misafirlerimiz var.  Onların da vardır paylaşacakları.  Ama zorlanıyorlar bazen dil bil-
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mıyorum.” Nedenini soruyorum.  Uyumak için gözümü kapattığımda pencereden içeri bir şeyler giriyor. Ba-
ğırarak gözlerimi açıyorum.  Sabah olana kadar da uyuyamıyorum.  Bu yüzden  de  çok hasta oluyorum, ye-
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         Bir yüreğe gerçekten dokunmak,  dokunabilmek nedir?  Bu soruyu öğret-
menlik yaşamım boyunca kendime sorar dururum. Çözebileceğim ama çözmek 
için tecrübelerle yoğrulmam gereken  bir denklem gibi gelir bana.  Bir  yüreğe 
dokunabilmek. Aslında bir kadın olmak, anne olmak, en önemlisi bir de öğret-
men olmak bu denklemi  çözmede etkilimidir bilemem ama ben  bu denklemi 
çözmek için tam yirmi yılımı verdim diyebilirim.  Uzun mu?  Tabi ki değil.  Nice 
yirmi yıllar verip bu denklemi çözemeyen yürekler yok mu aramızda. 
        Ankara’nın uzun kış gecelerinin sabahı ne soğuk olur  bilir misiniz?  İçinize 
kadar işleyen o kuru soğuk, belki de sabahları kendimize gelmemize en büyük 
etkendir aslında.  Sabahları sıcacık  yataktan kalkmanın çok önemli  bir nedeni 
olmalı bence.  İşte bir yüreğe dokunmak bu noktada başlar.  Kendinden vazge-

çersin, uykundan vazgeçersin,  belki de en önemlisi kendi çocuklarından zaman çalarsın. Her şey bir yüreğe 
dokunabilmek için.  Soğuk bir kış gecesinin sabahı  ve  ben yine vazgeçtiklerimi  sırtıma almış,  güne çoktan 
merhaba demiş, göçmen kuşların kanadına takılmada geç kalmış bir güvercinle birlikte yoldayım. Benim gi-
bi erkenden yola çıkanlarla birlikte, itiş kakış bindiğim dolmuş ve uykulu gözler,  süzülmüş yüzlerle yirmi da-
kikalık bir yolculuk sonrası okulun durağına varmıştım.  Okulla durak  arasında uzun mesafe  olsa  da,  bana 
her sabah dalgın yürüyüşlerin  arkasına saklanmış düşlerle kısacık gelir.  Girip bir türlü çıkamadığım geçmiş, 
hüzünle esen rüzgarın yere savurduğu yapraklar ve üzerime düşen ince çiğ taneleri ile birlikte kısa bir yolcu-
luktur bana göre okul yolu. “Dokunabildiğin yürek senindir” sloganı ile göreve başlama aşkının bu zorlu yol-
culukta bile hala bitmemesinin ümidi ile okulun bahçesine gelmiştim. Henüz uyanmamış günle birlikte baş-
layan mesaime ve yüzüme gülücükler saçan yüreklere “günaydın” diyerek ağır ağır merdivenlerden odama 
çıktım. Odanın sıcacık havası dışarıdan getirdiğim soğuk nefesi kesmiş, “Bu güne hazır mısın?” sorusunu so-
rarcasına yüzüme haykırmıştı adeta. 
Bu günün yapılacakları arasında neler vardı düşüncesiyle masamı düzeltirken, okul müdürü heyecanla içeri 
girmişti.  Bu gün yönlendirme toplantısı vardı  ve  velilere çocukları ile ilgili yapabilirliklerini  anlatacakmışız. 
Dile ne kolay geliyor değil mi. Bir çırpıda karar veririz çocuklarımızın neler yapabileceğine. “İşte günün konu
su” dedim içimden.  Okul müdürü odadan çıktıktan sonra öğrencilerimle ilgili notlarımı kurcaladım.  Ne  de 
güzel kararlar almışız.  Biri meslek lisesine gidebilir,  diğeri kesinlikle akademik olarak daha başarılı gibi  pek 
çok sıralamalar yapmışız.  Önümdeki listeye uzun uzun bakarken, kırmızı kalemle işaretlediğim bir çocuk gö
züme ilişti. Ne olmuştu ki işaret koymuşuz diye düşündüm.  Detaylı incelediğimde akademik başarısının dü-
şük olduğu ve çocuğun neler yapabileceğine dönük hiçbir bilginin olmadığını tespit ettim. Bu nasıl bir şeydi 
ki bütün çocuklara bir şeyler yazarken  Ziya’yı atlamıştık.  Daha çok detayına indiğimde  atlamadığımızı ama 
bir şeyler de yazamadığımızı gördüm.  Toplantı öğleden sonra  ve  benim  bir  şeyler söylemem gerekiyordu 
anne ve babasına.  Oğlunuz bunu yapabilir,  kızınızın yeteneği şu alanda diye yönlendirmem gerekiyordu an
ne ve babaları.  Derin nefes alıp arkama yaslandım.  Ne kadar basitti ki bu diye düşündüm.  Bu  kadar  basit 
olamazdı bir insanı şu  ya da  bu şeklinde şekillendirmek ve bir kalıba koymak.  Gözlerimi  kapayarak  düşün
meye başladım.  Zaman dardı,  zaman önümü kapatıyordu  ve zaman düşüncelerimi öteliyordu.  Benim  bir 
şeyler yapmam gerekiyor diyerek yerimden fırladım.  Okul müdüründen  Ziya’nın ev adresini aldım. Aslında 
biz bölge olarak şanslı bir okulduk.  Çünkü  öğrencilerimiz o çevreden okula gelmekte ve onlara ulaşmak bi-
zim için çok kolaydı.  Neden daha önce bu şansımızı kullanmamıştık ki.  Evet,  belki zaman zaman ev ziyaret
leri yapıyorduk ama sadece okula gelmeyen ve problemli olan öğrencilerimize dönük çalışmalardı bunlar. 

Neden gelişimsel boyutta düşünmüyorduk. Bir problem mi, bir kriz mi olmalıydı öğrencilerimizin yüreğine 
dokunmak için.  Bir hışımla yırtılmış küçük bir not  kağıdına  yazılmış adres kağıdı ile birlikte,  biraz soğuğu 
kırmış  solgun  güneşin  altında yola koyuldum. Kendimi  kaptırıp  unuttuğum  montum  aklıma geldi  ama 
zamanda yoktu.  Bir an önce bir şeyler bulmalıydım dedim kendi kendime. İçime kadar hissettiğim dondu-
rucu soğuğa karşı savaş vererek adrese ulaştım. Yarısı ahşap bir evle, karşı karşıyaydım. Yavaşça ittiğim de-
mir kapı uyandırılmanın heyecanıyla homurdanarak açılmış, o ses ile evin ön penceresinden perdeler kıpır-
danmıştı. Evet, evde birileri vardı.  Ayağıma takılan teneke bir kutunun çıkardığı ikinci bir sesle gelişimi pe-
kiştirmiştim. Kapıyı çalmadan kapı yavaşça aralandı. Henüz pijamaları ile uykulu gözlerle kapıyı açan, Ziya’-
ydı. “Günaydın” dedim  gülümseyerek.  Şaşırmış  bir o kadar da “ne oluyor der gibi bakan gözlerle” usulca 
“günaydın” dedi. Anne ve babası evde yoktu. Biraz tedirgin, biraz da mutlu bir şekilde beni içeri davet etti.  
Soğuktan daha çok beliren çizgilerimin yüzüme  vuran ılık bir hava ile yumuşadığını hissettim.  Küçük ama 
ne sevimli bir ev diye düşündüm.  Çocukla konuşurken bir taraftan da evi incelemeye koyuldum.  Tavanda 
kablolar, duvarlarda kablolarla yapılmış adeta  bir sanat eseriyim  diye  haykıran duvar lambaları dikkatimi 
çekmişti. “Harika” dedim içimden gülümseyerek. Ziya bakışlarımı anlamış gibi bana:
           - Öğretmenim onların hepsini ben yaptım, dedi.
Zaten odanın havası ile yumuşayan yüz çizgilerim daha da yumuşamış, heyecanlanmıştım. Hızlıca yerinden
 kalkarak elimden tuttu ve odasına götürmek için hafifçe çekiştirmeye başladı. Odanın kapısı da evin duvar
larından farksızdı. Kapının her yerinden renkli renkli kablolar çıkıyordu. Kapıyı aralayınca odanın ışığı kendi
liğinden yanmıştı. Ne oluyor bakışı ile ona döndüğümde, bunun kendisinin yaptığı bir sistemle çalıştığını 
belirtti. Heyecanım bir kat daha artmıştı. İncelemeye devam dedim içimden.  Gün ışığını zorla içeriye sızdı
ran küçük  camda asılı perde dikkatimi çekmişti.  Perdenin de odanın diğer  eşyalarından  farkı yoktu. İki 
ucundan kablolar asılı idi. Ama detay çok güzeldi. Muntazam bir şekilde iliştirilmiş kablolar ve aşırı merak 
ettiğim fonksiyonları ile heyecanım kat kat artmıştı. Ziya ile birlikte evin gizemini çözmem ne kadar bir sü-
remi aldığını bilmiyorum  ama  bu süre onu anlamamda bana yetmişti.  Bir şeylerin  yanlış gittiğini biliyor-
dum ama gerçeklerle yüzleşmek zor geliyordu sanırım. Belki  de  kolayı seçmeye alışmıştık. Bir çocuğu an-
lamak bu kadar kolay olmamalı diyerek yola çıkmıştım.  Nelerle  karşılaşacağımı  bilmeden,  umutsuzdum. 
Ancak onu,  onunla birlikte anlamaya çalışmak ve onun gerçekten yüreğine dokunmak, aslında sorunların 
çözümünde bir anahtardı bence. 
          Okula döndüğümde gönül rahatlığı ve bir yüreğe dokunmanın heyecanıyla daha gerçekçi kararlar ve-
rebileceğim  düşüncesi ile rahatça arkama yaslandım.  Artık kafamdaki soru işaretlerini çözmüş, doğru ka-
rarlar verebileceğime inanıyordum.  Evet,  buydu olması gereken. Tıpkı deniz yıldızı hikayesinde olduğu gi-
bi. Sahilden kıyıya vurmuş bir denizyıldızı kurtarabilirsen,  bir hayata  dokunursun.  Bir  yirmi yıl  değil tüm 
ömrümüz  boyunca  bir yüreğe dokunmak,  bir hayat kurtarmak  ve bir fark yaratmak için çaba göstermek 
olmalı amaç. 
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girmişti.  Bu gün yönlendirme toplantısı vardı  ve  velilere çocukları ile ilgili yapabilirliklerini  anlatacakmışız. 
Dile ne kolay geliyor değil mi. Bir çırpıda karar veririz çocuklarımızın neler yapabileceğine. “İşte günün konu
su” dedim içimden.  Okul müdürü odadan çıktıktan sonra öğrencilerimle ilgili notlarımı kurcaladım.  Ne  de 
güzel kararlar almışız.  Biri meslek lisesine gidebilir,  diğeri kesinlikle akademik olarak daha başarılı gibi  pek 
çok sıralamalar yapmışız.  Önümdeki listeye uzun uzun bakarken, kırmızı kalemle işaretlediğim bir çocuk gö
züme ilişti. Ne olmuştu ki işaret koymuşuz diye düşündüm.  Detaylı incelediğimde akademik başarısının dü-
şük olduğu ve çocuğun neler yapabileceğine dönük hiçbir bilginin olmadığını tespit ettim. Bu nasıl bir şeydi 
ki bütün çocuklara bir şeyler yazarken  Ziya’yı atlamıştık.  Daha çok detayına indiğimde  atlamadığımızı ama 
bir şeyler de yazamadığımızı gördüm.  Toplantı öğleden sonra  ve  benim  bir  şeyler söylemem gerekiyordu 
anne ve babasına.  Oğlunuz bunu yapabilir,  kızınızın yeteneği şu alanda diye yönlendirmem gerekiyordu an
ne ve babaları.  Derin nefes alıp arkama yaslandım.  Ne kadar basitti ki bu diye düşündüm.  Bu  kadar  basit 
olamazdı bir insanı şu  ya da  bu şeklinde şekillendirmek ve bir kalıba koymak.  Gözlerimi  kapayarak  düşün
meye başladım.  Zaman dardı,  zaman önümü kapatıyordu  ve zaman düşüncelerimi öteliyordu.  Benim  bir 
şeyler yapmam gerekiyor diyerek yerimden fırladım.  Okul müdüründen  Ziya’nın ev adresini aldım. Aslında 
biz bölge olarak şanslı bir okulduk.  Çünkü  öğrencilerimiz o çevreden okula gelmekte ve onlara ulaşmak bi-
zim için çok kolaydı.  Neden daha önce bu şansımızı kullanmamıştık ki.  Evet,  belki zaman zaman ev ziyaret
leri yapıyorduk ama sadece okula gelmeyen ve problemli olan öğrencilerimize dönük çalışmalardı bunlar. 

Neden gelişimsel boyutta düşünmüyorduk. Bir problem mi, bir kriz mi olmalıydı öğrencilerimizin yüreğine 
dokunmak için.  Bir hışımla yırtılmış küçük bir not  kağıdına  yazılmış adres kağıdı ile birlikte,  biraz soğuğu 
kırmış  solgun  güneşin  altında yola koyuldum. Kendimi  kaptırıp  unuttuğum  montum  aklıma geldi  ama 
zamanda yoktu.  Bir an önce bir şeyler bulmalıydım dedim kendi kendime. İçime kadar hissettiğim dondu-
rucu soğuğa karşı savaş vererek adrese ulaştım. Yarısı ahşap bir evle, karşı karşıyaydım. Yavaşça ittiğim de-
mir kapı uyandırılmanın heyecanıyla homurdanarak açılmış, o ses ile evin ön penceresinden perdeler kıpır-
danmıştı. Evet, evde birileri vardı.  Ayağıma takılan teneke bir kutunun çıkardığı ikinci bir sesle gelişimi pe-
kiştirmiştim. Kapıyı çalmadan kapı yavaşça aralandı. Henüz pijamaları ile uykulu gözlerle kapıyı açan, Ziya’-
ydı. “Günaydın” dedim  gülümseyerek.  Şaşırmış  bir o kadar da “ne oluyor der gibi bakan gözlerle” usulca 
“günaydın” dedi. Anne ve babası evde yoktu. Biraz tedirgin, biraz da mutlu bir şekilde beni içeri davet etti.  
Soğuktan daha çok beliren çizgilerimin yüzüme  vuran ılık bir hava ile yumuşadığını hissettim.  Küçük ama 
ne sevimli bir ev diye düşündüm.  Çocukla konuşurken bir taraftan da evi incelemeye koyuldum.  Tavanda 
kablolar, duvarlarda kablolarla yapılmış adeta  bir sanat eseriyim  diye  haykıran duvar lambaları dikkatimi 
çekmişti. “Harika” dedim içimden gülümseyerek. Ziya bakışlarımı anlamış gibi bana:
           - Öğretmenim onların hepsini ben yaptım, dedi.
Zaten odanın havası ile yumuşayan yüz çizgilerim daha da yumuşamış, heyecanlanmıştım. Hızlıca yerinden
 kalkarak elimden tuttu ve odasına götürmek için hafifçe çekiştirmeye başladı. Odanın kapısı da evin duvar
larından farksızdı. Kapının her yerinden renkli renkli kablolar çıkıyordu. Kapıyı aralayınca odanın ışığı kendi
liğinden yanmıştı. Ne oluyor bakışı ile ona döndüğümde, bunun kendisinin yaptığı bir sistemle çalıştığını 
belirtti. Heyecanım bir kat daha artmıştı. İncelemeye devam dedim içimden.  Gün ışığını zorla içeriye sızdı
ran küçük  camda asılı perde dikkatimi çekmişti.  Perdenin de odanın diğer  eşyalarından  farkı yoktu. İki 
ucundan kablolar asılı idi. Ama detay çok güzeldi. Muntazam bir şekilde iliştirilmiş kablolar ve aşırı merak 
ettiğim fonksiyonları ile heyecanım kat kat artmıştı. Ziya ile birlikte evin gizemini çözmem ne kadar bir sü-
remi aldığını bilmiyorum  ama  bu süre onu anlamamda bana yetmişti.  Bir şeylerin  yanlış gittiğini biliyor-
dum ama gerçeklerle yüzleşmek zor geliyordu sanırım. Belki  de  kolayı seçmeye alışmıştık. Bir çocuğu an-
lamak bu kadar kolay olmamalı diyerek yola çıkmıştım.  Nelerle  karşılaşacağımı  bilmeden,  umutsuzdum. 
Ancak onu,  onunla birlikte anlamaya çalışmak ve onun gerçekten yüreğine dokunmak, aslında sorunların 
çözümünde bir anahtardı bence. 
          Okula döndüğümde gönül rahatlığı ve bir yüreğe dokunmanın heyecanıyla daha gerçekçi kararlar ve-
rebileceğim  düşüncesi ile rahatça arkama yaslandım.  Artık kafamdaki soru işaretlerini çözmüş, doğru ka-
rarlar verebileceğime inanıyordum.  Evet,  buydu olması gereken. Tıpkı deniz yıldızı hikayesinde olduğu gi-
bi. Sahilden kıyıya vurmuş bir denizyıldızı kurtarabilirsen,  bir hayata  dokunursun.  Bir  yirmi yıl  değil tüm 
ömrümüz  boyunca  bir yüreğe dokunmak,  bir hayat kurtarmak  ve bir fark yaratmak için çaba göstermek 
olmalı amaç. 
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AKILLI TELEFON BEN VE ÖĞRENCİLERİM BAŞARMIŞTIK

         

        Söz, kağıt, kalem…  Meslek hayatımda  benimle  beraber olacaklar.  Şimdi ol-
duğu gibi. İçlerinde derin manalar var.  Yüce Allah buyurdu: 
      - Sözü güzel söyleyin.
       İnsanı yaratılmışlardan ayıran, değerimize değer katan üç  güzel kelime. Bu üç 
kelime ile iç içe olan bir meslek:  Türkçe  öğretmenliği… Bu  mesleğin ağırlığını  ve 
onurunu dolu dolu yaşıyorum. Hayatın koluna girdim, ilerliyorum.
       Naçar Karac’oğlan naçar         
       Aşkın kitabını açar.
      Aşk  kitabını  açan  Karac’oğlan  benzeri ben de sevincin ve hüznün; yanlışlarla 
doğruların iç içe geçtiği anı defterimi açıyorum. 2013 yılının eylül ayındayız.
Sınıfta ders sırasında  bir öğrencim rahatsızlanıyor.  Gözyaşları  içinde kıvranırken;      
 

       1996 yılında Ankara’nın Kazan ilçesinde, Tahsin Şahinkaya İlköğretim 
okuluna Ev Ekonomisi öğretmeni olarak atandım.  2000 yılına kadar bu
 okulda görev yaptım. 1998 yılında Ankara’da Devlet Tiyatrosu oyuncu-
larının eğitmenliğini yaptığı drama kursuna katıldım.  Sertifikamı aldık-
tan sonra 1999 yılında Okul Müdürümüz İl genelindeki Tiyatro yarışma-
sına oyun hazırlamamı istedi. Oyun seçiminde, sahnenin hazırlanmasın-
da Turgay Tanülkü başta olmak üzere tüm hocalarım yardımcı oldular. 
Turgut Özakman’ın Sarıpınar 1914 oyununu seçtik. Bu oyunun hazırlan-
masında unutamadığım küçük anılarımı sizlerle paylaşmak istedim. 
Okulun 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden kalabalık bir kadro kurduk. Hazırlıklara
başlamadan önce konservatuara gezi düzenleyerek onları motive ettik. Amacımız 
onlara  Tiyatroyu sevdirmek,  sosyalleşmelerini sağlamak ve sorumluk kazandırmaktı.  Özellikle akademik
başarısı düşük, sosyal ve psikolojik açıdan sorunları olan çocukları seçmeye çalışmıştık.  Sahnenin  ve kos-
tümlerin hazırlanmasında,  devlet tiyatroları, okul koruma derneği üyeleri,  veliler,  öğrenciler hatta ailem 
ve arkadaşlarım yardımcı oldular.
        Her gün 15.30 ile 19.00 saatleri arasında provalarımız olurdu. Kimi zaman saatlerce çalışırdık.  Benim 
o yıllarda oğlum  Eren 5 yaşında,  kızım Elifsu 2 yaşındaydı. Kreşten çıkma saatleri geldiğinde oyunun pro-
valarına onlar da katılırlardı. Bir gün öğrencilerimden birine kreşten alıp getirmesini rica ettim. Öğrencim 
geldi ve dedi ki “    - Öğretmenim çocuklarınız bu gün kreşe gitmemişler.” “-Nasıl olur? Sabah bıraktım 
kreşe” dediğim anda hatırladım. O kadar yoğun tempoda çalışıyorduk ki o gün çocuklarım babaları ile 
evdeydiler kreşe götürmemiştim ve ben de bunu unutmuştum.                                                                                                                                                                                                                                                             
        İki ayı geçmişti provalara devam ediyorduk.  Oyunun bir sahnesinde,  trenin  durduğunun anlaşılması 
için düdük sesi sonrasında tren sesi efekti geliyordu.  Oyuncular  sesi duyduktan  sonra repliklerine devam 
ediyorlardı.  O sahnenin provası  yapılırken,  kızım  Elifsu;  “Düüüt çuf çuf” diye bağırdı.  Ben ve oyuncular 
ne olduğunu anlayamamıştık.  Hiçbirimiz  efektin  gelmediğini  fark  etmedik. Öğrenciler  efekt  gelmeden 
repliklerini söylemeye devam etmişlerdi.  2  yaşındaki  kızım  hangi replikten sonra tren sesi efekti geldiği-
ni ezberlemişti. Efekt gelmeyince sesi çıkararak bizi uyarmıştı. Uzun  süre  güldük, hepimiz çok şaşırmıştık.  
Kızım şu an  TOBB  Üniversitesi İngiliz Dil Edebiyat bölümünde ikinci sınıf öğrencisi,  aynı zamanda  tiyatro 
grubunda çalışıyor.  Geçen  yıl  oyunda başroldeoynadı.  Çok  başarılıydı,  ağlayarak izledim. Kızımla  gurur 
duyuyorum.  Yeteneği  olduğu  o  yaşlarda  belli  olmuştu.
          Bir kahve sahnesinin provasını yaparken iki oyuncu tavla oynuyormuş gibi yaparak repliklerini söyler-
ken bir de baktım repliklerini unuttukları ve yanlış söyledikleri gibi sonunda kavgaya tutuştular. Anladım ki 
onlar gerçekten tavla oynuyorlardı.  Önce kızmıştım ama aslında onların  kendilerine ne kadar güvendikle-
rini anlamıştım.
         Oyunun sahnelenmesi sırasında daha ilk sahnede ışıkların kapanıp da diğer sahneye geçişte ışıkçımız 
ışığı kapatmayı unutunca,  öğrenciler yerde sürünerek  sahneden çıkmaya  çalışmalarını  tüm seyirciler te-
bessümle karşıladılar.  Çok komiktiler.  Diğer bir sahnede koltuğun yan  kollarından  biri kırılarak  yere düş-
tü. Öğrencimin  elinde  kaldı.  Önce ne  yapacağını ve  söyleyeceğini  bilemedi ama sonrasında doğaçlama 
yaptı.     Önce  kolu  çaktı.    Sonra  da  “-nasıl yapmışlar hemen kırılıverdi “ diyerek  repliğine  devam  etti. 
Seyirciler  fark  etmediler  ama  ben  fark  ettim  ki  o  öğrencim  gerçek  bir  sanatçı  gibi  davranmıştı.

        

       
       Teknolojinin hayatımızı kuşattığı, akıllı telefonların bizi egemenliği altına aldığı o dönemde  ne yazık ki benim 
telefonum daha akıllanmamıştı. Sohbetlerimizi engelleyen, herkesin kafasını eğerek oyunlar oynadığı, birbirinin 
ne giydiğini, ne yediğini takip ettiği, sesimizi bile esirgeyerek toplu iletilerle bayramlarımızı kutladığımız bu akıllı 
telefonlara bir türlü ısınamadım.  Öğrencilerimizin çoğu telefonların eğitmiş akıllı  hale  getirmişti. Osman’ın be-
nim telefonuma  hayret etmesi belki de kendi  açısından  doğruydu. Osman telefonumun teknolojinin gerisinde 
kaldığını düşünmüş.
      - Öğretmenimize o telefon yakışmıyor, diyerek biraz da zor kullanarak sınıftan para toplamaya başlamış. Sını-
fın en sessiz,  en çalışkan öğrencisi olan Bahadır, parayı vermek istememiş.  Osman’ın  baskıları  karşısında daya-
namayarak gözyaşları içinde olayı bana anlattı.  İtiraf etmeliyim ki öğrencilerimin beni sevdiklerinden dolayı, ba-
na en güzel şeyleri layık gördüklerini düşünerek sevinmedim de değil.  Osman’ı yanma çağırdım. Yaptığı davranı-
şın özde beni sevdiğinden kaynaklandığını,  bu davranışının sonuçta yanlış olduğunu söyledim. Zorunlu ihtiyaçla-
rımız giderdikten sonra markaların, görünüşlerin hiçbir öneminin olmadığını anlattım. Ben konuşurken  Osman’-
ın “Neden öğretmene söyledin, bunun hesabını senden soracağım”,  der gibi Bahadır’a baktığını fark ettim. Os-
man’ı ikna edemediğimi düşünürken aklıma bir fikir geldi.  Aynı sınıfta kanser tedavisi gören bir öğrencim vardı. 
Osman’a:   - Topladığın paraları Ferhat’ın ailesine verelim, dedim.
        Ferhat’ın babası yoktu. Maddi zorluklar içindeki aile hastaneyi gitmekte, yol parası bulmakta zorluk çekiyor-
du. Benim fikrimi bütün sınıf alkışlayarak kabul etti. Bahadır: 
       - Öğretmenim  ben de  katkıda bulunmak istiyorum, diyerek cebindeki bozuk paraları masanın üstüne bırak-
tı. Ertesi gün Osman, Bahadır ve iki öğrencim ile birlikte Ferhat’ın evine gittik. Toplanan paraları bir zarfın içinde 
Ferhat’ın annesine verdik. Ferhat’ın annesi, gözleri hafifçe nemlenerek öğrencilerimi tek tek öperek teşekkür et-
ti. İşte hayatımızın harcını karan sular değil bu gözyaşlarıydı. Osman’ın  bana telefon  almak için para toplaması 
yanlıştı. Ama hayat öyle karmaşık bir süreçti ki yanlışlıklar doğrulara, acılar sevinçlere  uzanabiliyordu. Osman’ın 
yanlışlığı bizi paylaşmaya ve sevgiye ulaştırmıştı.  Osman’ın bu davranışı olmasaydı  Ferhat’ın ziyaretine gitmeyi 
düşünmeyecektik. Hayat sen bize yanlışlarla doğruları, acılarla  sevinçleri  karıştırarak  sunuyorsun. Seni çözmek 
çok zor ama zor olduğu kadar da güzel. Tolstoy’un “İnsan Ne ile Yaşar”  romanında  ulaştığımız cevap gibi “İnsan 
sevgi ile yaşar .” Umudumuz  yokken  umut dolu gözlerimiz var. Doğrularımız  yokken  yanlışlardan süzdüğümüz 
doğrularımız var. Hayatta hiçbir şeyimiz yokken aslında çok şeyimiz var. Ama en önemlisi yanlışlıklar yaptı diye öte-
lediğimiz öğrencilerimiz varken, aslında karşımızda yaratılmışların en değerlisi olan yürek ve vicdan sahibi İNSAN’ımız
var. Öğrencilerimiz var. Dünyanın en zengin kişileri biz öğretmenleriz. Öğrencilerimiz var… Akıllı telefonum yok ama
Osman gibi Bahadır gibi akıllı öğrencilerim var.

          
 

JJ Hatice ÇEVİK
 Çankaya-Talatpaşa Ortaokulu    Türkçe Öğretmeni
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- Öğretmenim annemi arar mısınız? Öğrencimin annesini aramak için çantamdan telefonumu çıkarıyorum. Sını-
fın arka sıralarında oturan fiziksel ve ruhsal açıdan altıncı sınıftaki yaşıtlarına göre daha büyük gösteren Osman’-
ın sesi duyuluyor:     - A aaaa! Öğretmenin telefonuna bakın. 3310…  
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AKILLI TELEFON BEN VE ÖĞRENCİLERİM BAŞARMIŞTIK

         

        Söz, kağıt, kalem…  Meslek hayatımda  benimle  beraber olacaklar.  Şimdi ol-
duğu gibi. İçlerinde derin manalar var.  Yüce Allah buyurdu: 
      - Sözü güzel söyleyin.
       İnsanı yaratılmışlardan ayıran, değerimize değer katan üç  güzel kelime. Bu üç 
kelime ile iç içe olan bir meslek:  Türkçe  öğretmenliği… Bu  mesleğin ağırlığını  ve 
onurunu dolu dolu yaşıyorum. Hayatın koluna girdim, ilerliyorum.
       Naçar Karac’oğlan naçar         
       Aşkın kitabını açar.
      Aşk  kitabını  açan  Karac’oğlan  benzeri ben de sevincin ve hüznün; yanlışlarla 
doğruların iç içe geçtiği anı defterimi açıyorum. 2013 yılının eylül ayındayız.
Sınıfta ders sırasında  bir öğrencim rahatsızlanıyor.  Gözyaşları  içinde kıvranırken;      
 

       1996 yılında Ankara’nın Kazan ilçesinde, Tahsin Şahinkaya İlköğretim 
okuluna Ev Ekonomisi öğretmeni olarak atandım.  2000 yılına kadar bu
 okulda görev yaptım. 1998 yılında Ankara’da Devlet Tiyatrosu oyuncu-
larının eğitmenliğini yaptığı drama kursuna katıldım.  Sertifikamı aldık-
tan sonra 1999 yılında Okul Müdürümüz İl genelindeki Tiyatro yarışma-
sına oyun hazırlamamı istedi. Oyun seçiminde, sahnenin hazırlanmasın-
da Turgay Tanülkü başta olmak üzere tüm hocalarım yardımcı oldular. 
Turgut Özakman’ın Sarıpınar 1914 oyununu seçtik. Bu oyunun hazırlan-
masında unutamadığım küçük anılarımı sizlerle paylaşmak istedim. 
Okulun 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden kalabalık bir kadro kurduk. Hazırlıklara
başlamadan önce konservatuara gezi düzenleyerek onları motive ettik. Amacımız 
onlara  Tiyatroyu sevdirmek,  sosyalleşmelerini sağlamak ve sorumluk kazandırmaktı.  Özellikle akademik
başarısı düşük, sosyal ve psikolojik açıdan sorunları olan çocukları seçmeye çalışmıştık.  Sahnenin  ve kos-
tümlerin hazırlanmasında,  devlet tiyatroları, okul koruma derneği üyeleri,  veliler,  öğrenciler hatta ailem 
ve arkadaşlarım yardımcı oldular.
        Her gün 15.30 ile 19.00 saatleri arasında provalarımız olurdu. Kimi zaman saatlerce çalışırdık.  Benim 
o yıllarda oğlum  Eren 5 yaşında,  kızım Elifsu 2 yaşındaydı. Kreşten çıkma saatleri geldiğinde oyunun pro-
valarına onlar da katılırlardı. Bir gün öğrencilerimden birine kreşten alıp getirmesini rica ettim. Öğrencim 
geldi ve dedi ki “    - Öğretmenim çocuklarınız bu gün kreşe gitmemişler.” “-Nasıl olur? Sabah bıraktım 
kreşe” dediğim anda hatırladım. O kadar yoğun tempoda çalışıyorduk ki o gün çocuklarım babaları ile 
evdeydiler kreşe götürmemiştim ve ben de bunu unutmuştum.                                                                                                                                                                                                                                                             
        İki ayı geçmişti provalara devam ediyorduk.  Oyunun bir sahnesinde,  trenin  durduğunun anlaşılması 
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- Öğretmenim annemi arar mısınız? Öğrencimin annesini aramak için çantamdan telefonumu çıkarıyorum. Sını-
fın arka sıralarında oturan fiziksel ve ruhsal açıdan altıncı sınıftaki yaşıtlarına göre daha büyük gösteren Osman’-
ın sesi duyuluyor:     - A aaaa! Öğretmenin telefonuna bakın. 3310…  
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            Öğretmenlik mesleğini seçmişseniz eğer, fedakârlığa, vefakarlığa, 
topluma model olmaya çıraklığa-ustalığa, bazen anne babalığa, sonunda 
gurur duyarak, hafızanız anılarla dolu olarak ayrılacağınız saygın bir mes
leğe hoş geldiniz demektir.
    İşimiz insan... Hem de saf, tertemiz duygularla dolu çocuklar... 
Eee bunlar olur da anılar olmaz mı? Evet, benim de anılarla dolu tam yirmi 
beş yılım geçti çok şükür… Bundan yedi sekiz yıl önceydi. E… ilinde, bir orta-
okulda görevliydim. O yıl bana yedinci sınıflardan bir şubenin sınıf öğretmenl-
iği verilmişti. Sınıf öğretmeni olarak sene başında işleriniz pek yoğundur. Sınıf 
başkanlığı seçimi, kulüplerin oluşumu, sınıf oturma planı, onur kuruluna öğrenci 
seçimi, sınıf temsilcisi seçimi... Bu yoğunluğun içinde sınıfımızda bir de hırsızlık 
olayı baş göstermişti. Öğrencilerin harçlıkları, kalemleri, kalemlikleri, toplanan paralar hepsi çalınıyordu. 
Okul açılalı daha bir ay olmuş, henüz sınıfı da tam tanımıyorum. Müdür yardımcımız bir gün beni odasına 
çağırıp:
-Hocam, sınıfınızda onca hırsızlık olayı oluyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sınıfınızla bu kadar mı ilgile
niyorsunuz? Şu hırsızı bulup kolundan tutup ortaya çıkaramadınız, dedi.
           Hâlbuki ben olayı en ince ayrıntısına kadar biliyordum, ama psikolojiye olan merakım, psikoloji oku-
ma sevdam bu olayın öyle ulu orta çözülmesinin yanlış olacağını öğretmişti. Bunlar henüz çocuk, bizim 
elimizde eğilip bükülüp şekil alacaklar. Bunu hırsızlık olarak adlandıramıyor olabilirler. Ayrıca çocuklar ar-
kadaşlarına karşı bazen çok acımasız olabiliyorlar. Öğrencimiz hem bizden hem arkadaşlarından hem de 
ailesi tarafından ömür boyu yara alabilirdi. Bu olay ancak öğrencinin ders alabileceği bir çözümle sonuç-
lanmalıydı. Olayı öğrendiğim andan itibaren eğitim kitaplarından, internetten örnek olaylar araştırmaya 
başladım. Tabi sınıfta da boş durmuyorduk. Çalma olayları en çok ne zaman, nerede gerçekleşiyor? Sınıf 
içinde mi? Sınıf dışında mı? Sürekli öğrencilerle birlikte beyin fırtınası yapıyorduk. Sınıfta bunları konuşur
ken bir yandan da bu davranışın çok yanlış olduğunu, ihtiyacı olana yardım edebileceğimi anlatıyordum. 
Bunları anlatırken gözleri ben de beni dinleyen öğrencilerimi bir radar gibi tarayarak vücut dillerini okuma
ya çalışıyordum. Aman Allah’ım! Yok yok... Tek bir öğrencide göz kaçırma veya öğütlerden, konuşmalardan
 etkilenmiş bir vücut dili ifadesi alamıyordum. Hâlbuki biz öğretmenler yıllar içinde çok güzel vücut dili 
okuruz… Birçok yol denedim. Sınıfta tuzak kuruyorum, sınıfın görünen yerlerine para koyuyorum, güven
diğim birkaç öğrencimi gözlemci olarak görevlendiriyorum. Kimse görmeden para yerinden alınıyor. Kendi
 kendime işinde usta sanatçı diyordum… En çok beden eğitimi dersinde erkekler soyunma odasında çalma
 olayı gerçekleşiyordu. Bu bizim, sınıf dışından da olabilir diye düşünmemize neden oluyordu. Biz öğrenci
lerle beraber dedektif gibi çalışırken bir ay daha geçti. Bir gün öğrenciler “arkadaşları F…’. nin cüzdanının 
çalındığını  ve O….’yu cüzdanı çöpe atarken gördüklerini söylediler.’’. Sınıfta kıyamet kopuyor.’’ “O… çaldı’’
diye. O… adlı öğrencim “Hayır ben çöpe bisküvi çöpü attım, arkadaşlarım benim cüzdanı attığımı zannetti
ler.’’ dedi. Olayda hep başa dönüyorduk. Sınıf rehberliği dersinde sürekli bu tür davranışların yanlış olduğu
 ile ilgili etkinlikler yapıyor ve konuşmalarıma devam ediyordum. Sınıftaki birçok arkadaşını zan altında 
bıraktığını, benzer kalemi olanın, fazla para harcayanın suçlandığını anlatıyordum derken bir gün O… adlı 
öğrencim benimle konuşmak istediğini söyledi.
“Öğretmenim, para ve kalemleri alan bendim.” diye itiraf etti.
“Niye böyle bir şey yapıyorsun? Yanlış bir davranış olduğunu bilmiyor musun? Eşyalarını aldığın arkadaşla-

 Arkasından kulis sorumlusu öğrencim koşarak yanıma geldi. Arkadaşlarının kavga edip kulisi terk ettiklerini 
söyledi. Ne yapacağımı şaşırdım. İki sahne sonra sırası geliyordu ve ortada yoktu. Hemen birkaç öğrenciyle 
aramaya koyulduk. Sırası gelmeye yakın bulduk öğrenciyi. Gecenin karanlığında bulmak zor oldu ama onla-
rı barıştırmak daha kolay oldu. Birinci perde nihayet bitti.

           İkinci perdenin son sahnesinde çok şükür bir aksilik yok derken bir de baktım ki arka fon dekor perde-
si düşmek üzere iken, uzun boylu bir öğrencim imdadımıza yetişti. Sahnenin arkasında perdeyi oyun bitene 
kadar kolları yukarda tuttu. Seyirciler perdenin düştüğünü anlamadılar. Tüm bu yaşanan aksiliklere rağmen 
çok güzel oynamışlardı. Aksilikleri çok güzel idare etmişlerdi. Alkış sesleri salonu inletirken gözyaşlarımı  tu-
tamadım.  Onlarla  gurur duymuştum.  İlk  tiyatro yönetmenliği  yaptığım bu oyunda amacımıza  ulaşmıştık. 
Tiyatroyu sevdirmiştim ve  sorumluluk kazanmışlardı. O öğrencilerime sevgilerimi gönderiyorum.

            Yıllar sonra,  iki yıl önceki tatilimde yanıma  30  yaşlarında bir bey yaklaşarak   “- Hatice  öğretmenim 
merhabalar” dedi. Ben kim olduğunu çıkaramadığımdan çok mahçup olmuştum. Hatırlamadığımı anlayınca 
okulun adını  ve  oyundaki  rolünü bana söyledi.  Ben  isminden  çıkaramamıştım ama  rolünden  hatırladım. 
O günleri yad ettik.  Öğrencimin beni  ve  oyunu unutmaması  beni çok  duygulandırdı. Bir öğretmen olarak 
daha ne isteyebilirim ki… Şu an 6. sınıf öğrencileri  ile Turgut Özakman’ın “Ah Şu Gençler” oyununu çalıştırı-
yorum. Eminim bu grubumla da çok güzel anılarımız olacak. 
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O günleri yad ettik.  Öğrencimin beni  ve  oyunu unutmaması  beni çok  duygulandırdı. Bir öğretmen olarak 
daha ne isteyebilirim ki… Şu an 6. sınıf öğrencileri  ile Turgut Özakman’ın “Ah Şu Gençler” oyununu çalıştırı-
yorum. Eminim bu grubumla da çok güzel anılarımız olacak. 
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            Bir eğitim-öğretim yılı daha bitmek üzereydi.  Rehber öğretmeni ol-
duğum sınıfa girip kısa bir konuşma yaptıktan sonra öğrencilerin karneleri-
ni verdim.
           Beni her gördüğünde gözleri parlayan Emre, bir ricada bulundu  kar-
nesini alırken:
          -Hocam, ders çıkışı sizinle özel olarak görüşebilir miyim?
          Tabii, dedim merakla. Çıkış zili çaldığında yanıma geldi Emre. Çok mut-
luydu. Karnesinde zayıfı yoktu. Görev yaptığım okulun akademik başarısı çok
düşük olduğu için, zayıfı olmayan bir karnenin o çevreye göre büyük bir başa-
rı olduğunun farkındaydım.
         -Tebrikler Emre.  Beni çok mutlu ettin.  Gelecek  yıl  bu  karneye  bir de 
Teşekkür  Belgesi  eklenir inşallah.
          -Asıl ben teşekkür ederim hocam. Zaten size teşekkür etmek için bekledim. Hatırlıyor musunuz, sını-
fımızda ilk olarak  bizim eve ziyarete gelmiştiniz.  O güne kadar dersleri önemsemiyordum.  Nasıl olsa yine 
başarısız olup zayıf dolu bir karne götürecektim eve.
           Sizin ziyaretinizden ve hazırladığınız ders programından sonra ciddiye almaya başladım dersleri. Ha-
yatımda ilk defa bir öğretmenim başaracağıma inanıyordu.  Hatta  ilk defa  biröğretmenim evimize geliyor 
ve hakkımda iç açıcı şeyler söylüyordu. Oysa ben arka sıraların vazgeçilmez öğrencilerinden biriydim.
          Sonra annemi de aramışsınız. Ders programına uyuyor mu diye sormuşsunuz. İkinci bir kez daha şa-
şırmıştık o gün. Ve çok sevinmiştik annemle.
          Annem size çok dua ediyor hocam.  Ben de bize ziyarete geldiğiniz günü unutmuyorum.  Eğer  o gün 
evimize gelmeseydiniz karnemde bugün on bir tane zayıfım olacaktı, biliyorum. Bana güvendiğiniz ve ken-
dime inanmamı sağladığınız içinteşekkür ederim.
          On üç yıllık öğretmenlik hayatımın altın cümleleri oldu bu sözler.
          Anne ve babamın duasını hatırladım sonra.
   ……………………
          Babamın duasıydı mesleğim.  ‘Üç kızımı da öğretmen olarak görmek nasib olur inşallah’ diye dua et-
mişti yıllarca. Şimdi her biri mesleğinde en az on yıldır çalışan üç öğretmen babası.
          Eğitim için iki kızını farklı şehirlere gönderen annemin gözyaşıydı mesleğim. Her sınavımızda duaları-
nı, her otobüse binişimizde gözyaşını eksik etmeyen annem, ‘öğrenci ailelerinin hayır dualarını alın kızım’ 
diye öğütleyerek yolcu ederdi bizi.
   …………………….
           Sevgi mesleği  öğretmenlik.
         ‘Dünyada her şeye kıymet biçilebilir, ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez’ sözleri, çok iyi anlatı-
yor emanetin ağırlığını.
          Bir sınıf dolusu dünya görüyorum her derse girişimde. Söyleyeceğim her söz,  ayrı iklimlere kapı ara-
layabilir içlerinde. 
         Sevgidir yüreğe boyun eğdiren. İçtenliğimiz, yüreğimizin anahtarı. İçten bir gülümsemeyleçok şey an-
latabiliriz muhatabımıza.

rının  ne  kadar üzüldüğünü,  suçlanan  arkadaşlarının  ne  durumda  olduğunu görmüyor  musun?” dedim.
          “Annem babam bana harçlık vermiyorlar, ikisi de çalışıyor maaşları var  ama para  istediğimde  vermi-
yorlar. Biri diyor ki sen ver,  öteki diyor ki sen ver. Ben de parasız kalınca arkadaşlarımdan alıyorum.” dedi. 
Peki bunun yanlış bir davranış olduğunu bilmiyor musun?  “Biliyorum.”  dedi.    “Bu olayı okul idaresine bil-
dirmem gerekiyor. Sen sınıfa dön ve arkadaşlarına hiçbir şey söyleme.” dedim.       
           O dönem okulumuzda rehber öğretmenimiz yoktu, başka bir okuldan  bir öğretmenimiz  haftanın  iki 
günü okulumuza görevlendirilmişti. Rehber öğretmenimize olayı anlattım ve böyle bir durumda ne  yapabi-
leceğimizi sordum.  Araştırmalarımda  örnek bir durumla karşılamadığımı söyledim.  Rehber  öğretmenimiz 
kendisinin de hiç karşılaşmadığını, kaynaklardan tarama yapacağını diğer gelişinde bu konuda  yardımcı ola-
cağını söyledi. Bu arada müdür başyardımcısına sonucu bildirdim. Onu tercih etmiştim çünkü diğerlerine gö-
re daha sakin, sabırlı ve anlayışlı bir kişiliğe sahipti. Rehber öğretmenimiz konuyu araştırmış ama konuyla il-
gili çok açıklayıcı ve eğitici bir örnek bulamamıştı.  İlköğretim  Disiplin  Yönetmeliği'ne  göre  öğrencinin sicil 
dosyasına disiplin kaydı yapılmıyordu.Rehber öğretmenimiz:
          “Hocam, biz bu çocuğu müdür başyardımcısının odasına çağıralım, Orada İ... Bey, siz ve ben çok ciddi 
bir ortam hazırlayalım. Resmi bir evrakmış gibi “Ben yaptım. Bir daha yapmayacağıma söz veriyorum.” yaza-
lım. Altını ona da imzalatalım, biz de imzalayalım. Bunu saklayacağız, eğer  devam edersen sicil dosyana ko-
yacağız, devam etmezsen yırtıp atacağız diyelim. Devam ederse başka yöntemler deneriz.” dedi.
            O…’yu çağırdık olayı anlattı. Anne ve babasının duymasını istemediğini söyledi. Evrakı imzalattık. Bir 
daha yapmayacağına söz verdi. Yaparsa anne ve babasına haber vereceğimizi evrakın sicil dosyasına işlene-
ceğini, liseye gönderileceğini hatta işe girerken bile dosyasında olacağını söyledik. Yapmazsan da yırtıp ata-
cağız dedik. Yönetmelikte böyle bir düzenleme yoktu, bizim amacımız öğrencimizi bu yanlışından caydırmak
 için küçük bir oyundu.  Bizlerin dışında olaydan hiç kimsenin haberi yoktu.  Amaç öğrenciyi kazanmak, kay-
betmek olsa sonuca ulaşmak çok daha kolay olurdu. Kargaşa ve bağrışlar üzerine karşı sınıfa koştuk.  Bir de 
baktık  O...'yu  odadan çıkar çıkmaz  öğrenciler sıkıştırmışlar.  “Hocam,  hocam hırsız O…’du dimi?”  dedikle-
rinde:     “O…’nun ailevi problemi vardı onu konuştuk, hırsızlıkla ilgili değildi.” dedim. Gerçeği söylesem çok 
daha farklı davranışlar sergileyebilirlerdi.  Şimdilik bilmemeleri daha iyiydi.  Olay böylece kapandı.  Bir daha 
da hırsızlık olayı yaşanmadı ve unuttular. O yılı bitirdik. Ertesi yıl devre değişikliğinden benim sınıfım değişti, 
onlar da sekizinci sınıf olmuşlardı. Ben de olayı zamanla unutmuştum. Sekizinci. sınıfın son günleriydi  artık 
karne dağıtmaya gün sayıyorduk. O… okulun bahçe kapısında beni beklediğini gördüm. Çekinerek, utanarak 
birazda büyümüş tabi:   “Öğretmenim ben bir daha hiç kimsenin parasını ve eşyasını almadım biliyor musu-
nuz? Aileme de her şeyi anlattım. Artık bana harçlık veriyorlar. Hocam, acaba o kağıt benim  sicil dosyamda 
duruyor mu? Liseye gidecek mi?” diye sordu.    “Hayır gitmeyecek, sen bu olaydan ders çıkardın ve yanlışın-
dan döndün. Sen bize söz verdin, biz de sana söz verdik ve dosyana eklemedik dedim. Teşekkür edip yanım-
dan ayrıldı.
          Ben bütün bunları yaşarken öğretmen Hayriye, anne Hayriye, çocuk-öğrenci Hayriye olarak öğrencim 
O… ile empati kurdum. Şimdi O… nerededir, ne yapar bilmiyorum ama umarım ders olmuştur ve başka yan-
lışlar yapmadan hayatına devam ediyordur…

            JJ
Hayriye KAHRAMAN

 Pursaklar-Pursaklar Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni
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ANNEANNEM VE SU ISITICISI
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          Yıllar önceydi, aylardan nisan. Vakit öğleden sonraydı. Kardeşimle
buluşmak  için anlaştığımız saati geçirmek istemiyordum.  Yine önce gi-
den bendim. Beş, on dakika sonra A... alışveriş merkezinin önüne geldi. 
Hal hatırınardından  içeri girdik.  İçerinin yoğun  ışıkları  gözlerimi yoru-
yordu. Mağazaların  arasında yürürken ihtiyacım  olduğundan ilgimi çe-
ken  “su ısıtıcısını” gördüm. Benden epey ileride olan başka bir mağaza-
ya bakan kardeşime seslendim  "Şu  mağazaya  bakalım  mı?". O da "Ta-
mam hemen geliyorum." diye cevapladı. Onu beklemeden gözüme kes-
tirdiğim su ısıtıcısını almak için içeri daldım.  Elime aldım içini dışını kon-
trol ettim. Kapıdan girmekte olan kardeşime "Nasıl, gel bir bak!" dedim. 
Yanıma geldi. Eline alıp, "Güzel, işini görür." dedi.  İlk defa alacağım için 
kullanımı uzun süreli olanı  ve  çabuk  ısıtanı tercihimdi.  Bunu,  çelik gövdeli bir ısıtıcı  ile karşılayabilirdim. 
Aradığımı bulmanın sevinciyle ürünü elime alıp kasaya gittim. Artık ben de elin içine karışmış, bir su ısıtıcı-
sı sahibi olmuştum. Kardeşim, "Hayırlı günlerde kullan." dedikten sonra, "Hava karardı, çocuklar evde yal-
nız ben artık gideyim." deyip ayrıldı.  Bana  yardımcı  olduğu  için  ona  minnettarlığımı  belirten  dualarım 
umarım kulaklarını çınlatmıştır. Ben ve su ısıtıcısı alışveriş merkezinde yapayalnız kalakaldık. Evli evine köy-
lü köyüne diye söylenerek ben de hızlı adımlarla çıkış kapısına yöneldim. Durak epey uzakta olduğu için yi-
ne hakkımıza düşen yürümekti. Ben yürüdükçe yol uzuyordu. Acaba duraklar da ayaklanıp insanlardan mı 
kaçıyorlardı. Ne kadar uzun yol... Hava iyice karardı. Arabaların farları gözlerimi alıyordu.  Hem  yürüyor 
hem de düşüncelerin sağanaklarına maruz kalıyordum.  "Hep koşuşturma  hep  zamana  yetişme savaşı...
Zamanın içinde bir yerlerde yaşayan insanlarda benim gibi zamanla didişir dururlar. Kimine göre çok sıkıcı-
dır. Kimine göre su gibi bir anda geçip gidendir. Zaman insanını işi varmış, yokmuş, bir yerlere yetişecekmiş, 
çok önemliymiş diye umursamaz. Çünkü onun beni, sizi, onları bekleme derdi yok.  Zamanın yetişmesi, git-
mesi gereken bir son nokta vardır. Hiçbir güç, para, makam, mevki zamanı durdurabilir mi? "
           Kadının birine çarpınca birden aklım başıma geldi. "Kusura bakmayın." derken durağa geldiğimi fark
 ettim. Sıranın en arkasındaydım. Otobüste durağa geldi. Herkes binmeye başladı. Sıra bana geldiğinde oto-
büsün giriş kapısına zar zor bindim. Kapı zorla kapandı ve  kapıya yapışmış  bir  şekilde  yolculuğa  başladık. 
Etrafı seyrederken ışıkları yanan yanmayan nice sokaklar gözümün önünden geçiyordu. Karanlığa bakarken 
aklıma, küçükken hava karardığında perdeyi aralayıp  sokağa bakmaya  aklımın  çıktığı günler geldi.  Bunun 
sebebi hep o geveze Aytaç'tı.  Hava kararmaya yakındı.  Arkadaşlar, size korkunç  bir şey söyleyeceğim diye 
sözlerine başladı." Arkadaşlar, şu gördüğünüz elektrik direkleri var ya! İşte onlar karanlıkta canlanıyormuş,
sokaklarda dolaşıyormuş." der  demez  daha  sözünü  bitirmeden  korkudan  hepimiz fitili ateşlenmiş fişek
gibi evlerin içine dalmıştık.  Günlerce hava  kararmadan  önce  nöbetçi gibi perdeleri hiç açık yeri kalmaya-
cak şekilde kapatırdım.  Perdeyi  açarsam  o elektrik direkleri pencerenin önünde beni bekliyormuş, cama 
vuracakmış gibi sanırdım. Sabah olduğunda, arkadaşlarım akşam korkularını anlatırdı. Nedense korkumuz
daha da artardı.  Aradan birkaç gün geçti. Kararımı vermiştim akşam babam eve gelince derdimi ona anla-
tacaktım. Yemekten  sonra  olanları  anlattım.  Önce güldü.  Beni  ikna etmek amacıyla  "Böyle bir şey yok, 
bu arkadaşlarının abartması. İşiniz, gücünüz ortalığı karıştırmak. İnanmıyorsan seni kucağıma alıp beraber
balkona çıkalım bak bakalım  arkadaşının  anlattıkları  doğru  mu?"  Gözlerimi  kapatıp  babamın  boynuna 
sımsıkı sarılıp çıktık "Aç kızım gözlerini" dedi. Açtım. Önce gözlerim karanlığın ortasında hiçbir şeyi  görmü
yormuş gibi geldi. Gözlerimi ellerimle ovuşturduktan sonra etraf netleşti. Her şeyi görüyordum.Hakikaten
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          Öğrencilerimin  gözlerine gülümseyerek bakarken,  lise yıllarım geliyor  bazen aklıma.  Haziran  ayının 
yakıcı sıcağında dahi ceketsiz derse girmeyen hocamızın, alnından terler boşaldığı bir gün ‘Evladım. Dışarısı 
dehşet sıcak.  Müsaadenizle ceketimi çıkarmak istiyorum’ dediği sahne canlanıyor gözümde.

          Oturduğum sırada devleştiğimi hissetmiştim bir anda.

          Sınıf arkadaşlarım da hocamızın bize gösterdiği saygı karşısındaki şaşkınlığını gizleyememişti o gün.

                                ………………………

          Çalıştığım  okula  40 km  mesafede  oturuyorum.  Her  sabah  çocuklarım  uyurken  çıkıyorum  evden. 
Yoğun bir trafik ve yorucu bir yolculuktan sonra okuluma ulaşıyorum. Öğrencilerimin çoğunun zayıfları olu-
yor karnelerinde.  Bazı meslektaşlarımın dudak büktüğü,  bu adam olmaz dediği birçok öğrencim var.  Ama 
ben, seviyorum onları. Oğullarımı sevdiğim gibi.

           Hedefim,  bir öğrenci…

          O öğrencinin yarın bir işin sahibi, bir yuvanın kurucusu olacağını biliyorum ve dürüst bir iş sahibi, şef-
katli  ve  tüm değerleri özümsemiş güçlü bireyler yetiştirmek istiyorum.

           Biliyorum ki, gül bitirmek için toprak olmak gerekir…
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sımsıkı sarılıp çıktık "Aç kızım gözlerini" dedi. Açtım. Önce gözlerim karanlığın ortasında hiçbir şeyi  görmü-
yormuş gibi geldi.  Gözlerimi ellerimle ovuşturduktan sonra etraf netleşti. Her şeyi görüyordum. Hakikaten
günlerce korktuğum,  binlerce korkunç hayaller kurduğum o direkler yerli yerinde duruyordu. Acaba karan-
lıktan  o  korku saçan direkleri net göremiyor muydum?  Bu sorular aklımda dolaşırken gözlerimi defalarca 
açıp  kapattım  fakat onlar hiç kıpırdamıyordu.  Ne  canlanan  ne de yürüyen bir elektrik direği vardı. Hepsi 
yerli yerindeydi. Beni bu korkudan kurtardığı için babamın  yanaklarına  kocaman  iki  tane öpücük kondur-
dum. Oh, korkumu yendim çok mutluyum dedikten sonra babama, arkadaşım Aytaç'a söyleyeceklerimi bir
bir anlattım. Korkmamak güzel şey.  

          Araçların korna sesleri,  ani frenle otobüsün durması ile daldığım derin ummandan gerçeğin limanına 
çıktım. Düşüncelerimden çıkıp gerçek ve gürültülü hayatın farkına vardım. İneceğim durağa az kalmıştı. Za-
manın derinliklerinden  zamanın  kıyısına çıkmak iyi olmuştu.  Bu  yorgunlukla durağı kaçırıp birde fazladan 
yol  yürümek  hiç işime gelmezdi.  Durağa yaklaşırken durma düğmesine bastım.  Kalabalığın arasından iniş 
kapısına ulaştım.  Otobüsten iner inmez hızlı adımlarla  eve  gitmeye hatta uçmaya başladım.  Soluk  soluğa 
kaldığımı anlayınca durdum. Elimdekileri yere bırakıp bir iki dakika dinlendim. "Bu ne telaş, ev durduğu yer-
de duruyor." diye kızdım. Azıcık kendime gelmiştim. Daha sakin adımlarla eve ilerledim. Bir an önce gitmek, 
yorgunluğumu atmak istiyordum. 

           Eve  girdiğimde  ses seda yoktu.  Üzerime çöken yorgunluk evin sessizliğini de katıp her geçen dakika 
her yanıma ilmek ilmek iniyordu. Anneanneme "Ben geldim." diye seslendim.  Karşılık bulmadı ifadem. An-
laşılan namazını kılıp yatağına uzanan anneannem şekerleme yapıyordu.  Elimdekileri  bir  yerlere bırakma
telaşıyla mutfağa girdim. Kimini masaya kimini tezgâha bıraktım. Aldıklarımı yerlerine, su ısıtıcısını tezgahın
köşesine  yerleştirdim.  Mutfaktan  çıkarken  dönüp  su  ısıtıcına  baktım. Tezgâhın  üstünde  yeni  gelin  gibi 
süzülüyordu. Başına ne geleceğini bilmeden. Olsun, eve yeni bir yardımcı geldi. Bunu hemen anneanneme 
haber vermeliydim.  Çünkü yeniliklerden mutlu  olan  biriydi.  O  bilindik  somurtkan,  durmadan  söylenen 
yaşlılara benzemiyordu.  Hele iyi,  doğru  ve güzel bir şey yapınca "Hay gidi kızım hay!" sözü beni çok mutlu
 ederdi.  Odanın ışığını yaktım.  Anneanne "Kalk ben geldim." diye başucuna vardım. Sözlerimi korkmaması 
için alçak sesle iki üç defa tekrarladım. Öksürükler  içinde  uyandı. Komodinin  üzerindeki  suyunu içmesine 
yardımcı oldum.  Kendine geldi.  "Hoş geldin kızım."  diyebildi.  Ben neler aldığımı, neler yaptığımı evimizin
yeni üyesi su ısıtıcısını söylemeyi unuttum. Yatağının kenarına kalkıp oturdu. Yüzü daha iyiydi. "Neler aldın? " 
diye sordu.  Ben  "Evin ufak tefek ihtiyaçlarını."  deyip  geçiştirdim.  Karnımın  acıktığını fark ettim.  "Yemek
hazırlayayım mı?" dedim.  "Hazırla yiyelim."  dedi.  Mutfağa geçtim.  Bir  an  önce  dolapta  ne  var  ne  yok
masaya yerleştirip yemek istiyordum.  Masayı düzenledikten  sonra  anneanneme  gelmesi  için seslendim.
Bastonunun tık tık sesleri yaklaştığını haber verirdi.  Masadaki  yerlerimize  oturup  yemeğimizi yedik. Tam
masadan kalkıp kapıya döndüğünde tezgahta duran  su ısıtıcısını gördü.  "Bunu mu  aldın,  ne  işe  yarar, ne 
kadar para verdin?"  şeklindeki sorularla  onun  ne  olduğunu anlamaya çalışıyordu.  Ben  sorduğu  ürünün,
işimizi kolaylaştıracak  bir  su ısıtıcısı olduğunu anlattım.  "İyi,  hayırlı  olsun!  Güle  güle  kullanalım. Benim
uykum geldi, ben yatıyorum." deyip mutfaktan çıktı. Ardından mutfağı toplayıp ben de yattım.
           

Güneş doğmuş sabah olmuştu.  Hemen kalktım. Hazırlanıp yola çıktım. Beni bekleyen okuluma bir  an ön-
ce gitmek istiyordum. Sonunda vardım. Dersler, öğrenciler, kitaplar, teneffüsler, koşuşturmalar  ile birlikte 
görevimi tamamlayıp evin yoluna koyuldum. Anneannem kapıyı açtı.  O zamanlar  yedek anahtar kavramı 
yoktu. "Hoş geldin." dedi.  Ben kol çantamı,  evrak çantamı bir yerlere bırakma derdinde yorgun  bir sesle 
"Hoş  buldum."  dedim.   Okulda   pek   yemek   yemediğimden  karnım  acıkmıştı.  Anneannem   saatinde
içmesi  gereken  ilaçları  olduğu için  erkenden kahvaltısını yapardı.  Mutfağa  girdim. Çay  yapmaya  karar 
verdim. Amacım yeni su ısıtıcısını kullanmaktı. Hevesle ısıtıcıyı su doldurmak için elime aldım. Fakat ısıtıcı-
nın altındaki plastik kısımlarda bozulmalar, yanıklar vardı. "Hayırdır inşallah! Herhalde elektrik kaçağı oldu. 
Ondan  plastikler  eridi."  diye  düşündüm.  Elimdeki  ısıtıcıyı  incelerken  anneannemin  bana çıkışmasıyla 
kendime geldim. "Evladım seni kötü kandırmışlar! Aldığın çaydanlık, çaydanlığa benzemiyor. Sabah kahval-
tı yapayım  diye  elindekine  suyu  doldurdum.  Ağzını kapatıp ocağa koyup altını yaktım. Kaynayana kadar
televizyon seyrederim diye odaya gittim.  On  dakika  sonra  evi  berbat  bir  koku  sardı.  Hemen  mutfağa 
koştum. Ne yanıyor? Acaba diye.  Bir de ne göreyim senin aldığın ısıtıcı alev almış yanıyor.  Ne yapacağımı
şaşırdım. Elim ayağıma dolandı.  İlk iş ocağı kapattım. Seninkini suya tuttum.  Alevlerini ancak söndürebil-
dim.  Kusura bakma.  Ben onun elektrikle  çalıştığını nereden bileyim.  Güzelim makineyi bozdum. Hakkını 
helal et!  Ben okuma yazması olmayan bir kadınım.  Anam okutsaydı bu hataları yapmazdım. Neyin ne ol-
duğunu bilirdim"  diyerek ağlamaya başladı.  Koşup babamı öptüğüm o sevgiyle yanaklarına iki tana koca-
man öpücük kondurdum." Anneannem önemli olan sensin lütfen ağlama. O güzel gönlünü sıkma. Yarın 
gider  yine alırım. Sözlerim onu sakinleştirdi. Odaya götürdüm. Kanepeye oturttum. Ağlamayı bıraktı. 
"Olabilir, herkesin başına böyle şeyler gelir. Sen nelerin üstesinden gelmişsin bu senin nazar boncuğun 
olsun." dedim. Televizyonun etkisiyle biraz daha düzeldi. Hatta gülümsemeye başladı. Ertesi gün su ısıtıcı-
sının aynısından aldım. Elimdeki kutuyu görünce yüzünde anlamlı bir gülümseme belirdi. Artık ısıtıcıyı gö-
zü kapalı kullanabiliyor. O günden sonra kullanmayı bilmediği mutfak aletlerini,  bana danışmadan kullan-
mıyor.  Tecrübe insanın en iyi öğretmeni.
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          Araçların korna sesleri,  ani frenle otobüsün durması ile daldığım derin ummandan gerçeğin limanına 
çıktım. Düşüncelerimden çıkıp gerçek ve gürültülü hayatın farkına vardım. İneceğim durağa az kalmıştı. Za-
manın derinliklerinden  zamanın  kıyısına çıkmak iyi olmuştu.  Bu  yorgunlukla durağı kaçırıp birde fazladan 
yol  yürümek  hiç işime gelmezdi.  Durağa yaklaşırken durma düğmesine bastım.  Kalabalığın arasından iniş 
kapısına ulaştım.  Otobüsten iner inmez hızlı adımlarla  eve  gitmeye hatta uçmaya başladım.  Soluk  soluğa 
kaldığımı anlayınca durdum. Elimdekileri yere bırakıp bir iki dakika dinlendim. "Bu ne telaş, ev durduğu yer-
de duruyor." diye kızdım. Azıcık kendime gelmiştim. Daha sakin adımlarla eve ilerledim. Bir an önce gitmek, 
yorgunluğumu atmak istiyordum. 

           Eve  girdiğimde  ses seda yoktu.  Üzerime çöken yorgunluk evin sessizliğini de katıp her geçen dakika 
her yanıma ilmek ilmek iniyordu. Anneanneme "Ben geldim." diye seslendim.  Karşılık bulmadı ifadem. An-
laşılan namazını kılıp yatağına uzanan anneannem şekerleme yapıyordu.  Elimdekileri  bir  yerlere bırakma
telaşıyla mutfağa girdim. Kimini masaya kimini tezgâha bıraktım. Aldıklarımı yerlerine, su ısıtıcısını tezgahın
köşesine  yerleştirdim.  Mutfaktan  çıkarken  dönüp  su  ısıtıcına  baktım. Tezgâhın  üstünde  yeni  gelin  gibi 
süzülüyordu. Başına ne geleceğini bilmeden. Olsun, eve yeni bir yardımcı geldi. Bunu hemen anneanneme 
haber vermeliydim.  Çünkü yeniliklerden mutlu  olan  biriydi.  O  bilindik  somurtkan,  durmadan  söylenen 
yaşlılara benzemiyordu.  Hele iyi,  doğru  ve güzel bir şey yapınca "Hay gidi kızım hay!" sözü beni çok mutlu
 ederdi.  Odanın ışığını yaktım.  Anneanne "Kalk ben geldim." diye başucuna vardım. Sözlerimi korkmaması 
için alçak sesle iki üç defa tekrarladım. Öksürükler  içinde  uyandı. Komodinin  üzerindeki  suyunu içmesine 
yardımcı oldum.  Kendine geldi.  "Hoş geldin kızım."  diyebildi.  Ben neler aldığımı, neler yaptığımı evimizin
yeni üyesi su ısıtıcısını söylemeyi unuttum. Yatağının kenarına kalkıp oturdu. Yüzü daha iyiydi. "Neler aldın? " 
diye sordu.  Ben  "Evin ufak tefek ihtiyaçlarını."  deyip  geçiştirdim.  Karnımın  acıktığını fark ettim.  "Yemek
hazırlayayım mı?" dedim.  "Hazırla yiyelim."  dedi.  Mutfağa geçtim.  Bir  an  önce  dolapta  ne  var  ne  yok
masaya yerleştirip yemek istiyordum.  Masayı düzenledikten  sonra  anneanneme  gelmesi  için seslendim.
Bastonunun tık tık sesleri yaklaştığını haber verirdi.  Masadaki  yerlerimize  oturup  yemeğimizi yedik. Tam
masadan kalkıp kapıya döndüğünde tezgahta duran  su ısıtıcısını gördü.  "Bunu mu  aldın,  ne  işe  yarar, ne 
kadar para verdin?"  şeklindeki sorularla  onun  ne  olduğunu anlamaya çalışıyordu.  Ben  sorduğu  ürünün,
işimizi kolaylaştıracak  bir  su ısıtıcısı olduğunu anlattım.  "İyi,  hayırlı  olsun!  Güle  güle  kullanalım. Benim
uykum geldi, ben yatıyorum." deyip mutfaktan çıktı. Ardından mutfağı toplayıp ben de yattım.
           

Güneş doğmuş sabah olmuştu.  Hemen kalktım. Hazırlanıp yola çıktım. Beni bekleyen okuluma bir  an ön-
ce gitmek istiyordum. Sonunda vardım. Dersler, öğrenciler, kitaplar, teneffüsler, koşuşturmalar  ile birlikte 
görevimi tamamlayıp evin yoluna koyuldum. Anneannem kapıyı açtı.  O zamanlar  yedek anahtar kavramı 
yoktu. "Hoş geldin." dedi.  Ben kol çantamı,  evrak çantamı bir yerlere bırakma derdinde yorgun  bir sesle 
"Hoş  buldum."  dedim.   Okulda   pek   yemek   yemediğimden  karnım  acıkmıştı.  Anneannem   saatinde
içmesi  gereken  ilaçları  olduğu için  erkenden kahvaltısını yapardı.  Mutfağa  girdim. Çay  yapmaya  karar 
verdim. Amacım yeni su ısıtıcısını kullanmaktı. Hevesle ısıtıcıyı su doldurmak için elime aldım. Fakat ısıtıcı-
nın altındaki plastik kısımlarda bozulmalar, yanıklar vardı. "Hayırdır inşallah! Herhalde elektrik kaçağı oldu. 
Ondan  plastikler  eridi."  diye  düşündüm.  Elimdeki  ısıtıcıyı  incelerken  anneannemin  bana çıkışmasıyla 
kendime geldim. "Evladım seni kötü kandırmışlar! Aldığın çaydanlık, çaydanlığa benzemiyor. Sabah kahval-
tı yapayım  diye  elindekine  suyu  doldurdum.  Ağzını kapatıp ocağa koyup altını yaktım. Kaynayana kadar
televizyon seyrederim diye odaya gittim.  On  dakika  sonra  evi  berbat  bir  koku  sardı.  Hemen  mutfağa 
koştum. Ne yanıyor? Acaba diye.  Bir de ne göreyim senin aldığın ısıtıcı alev almış yanıyor.  Ne yapacağımı
şaşırdım. Elim ayağıma dolandı.  İlk iş ocağı kapattım. Seninkini suya tuttum.  Alevlerini ancak söndürebil-
dim.  Kusura bakma.  Ben onun elektrikle  çalıştığını nereden bileyim.  Güzelim makineyi bozdum. Hakkını 
helal et!  Ben okuma yazması olmayan bir kadınım.  Anam okutsaydı bu hataları yapmazdım. Neyin ne ol-
duğunu bilirdim"  diyerek ağlamaya başladı.  Koşup babamı öptüğüm o sevgiyle yanaklarına iki tana koca-
man öpücük kondurdum." Anneannem önemli olan sensin lütfen ağlama. O güzel gönlünü sıkma. Yarın 
gider  yine alırım. Sözlerim onu sakinleştirdi. Odaya götürdüm. Kanepeye oturttum. Ağlamayı bıraktı. 
"Olabilir, herkesin başına böyle şeyler gelir. Sen nelerin üstesinden gelmişsin bu senin nazar boncuğun 
olsun." dedim. Televizyonun etkisiyle biraz daha düzeldi. Hatta gülümsemeye başladı. Ertesi gün su ısıtıcı-
sının aynısından aldım. Elimdeki kutuyu görünce yüzünde anlamlı bir gülümseme belirdi. Artık ısıtıcıyı gö-
zü kapalı kullanabiliyor. O günden sonra kullanmayı bilmediği mutfak aletlerini,  bana danışmadan kullan-
mıyor.  Tecrübe insanın en iyi öğretmeni.

          

JJ
Hülya AKAN

 Keçiören-Yamantürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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       Bahçe nöbetçisiyim, volta atıyorum… “Aman, dikkat et, koşma!” diye dola-
şırken, bahçe kapısının parmaklıklarına ellerini kenetlemiş yine izleyen anneyi 
gördüm, yine. Tek bir noktayı takip ediyordu gözleriyle… Yaslamış başını demir-
lere, takip ediyordu. Görünüşe bakılırsa sadece bedenen orada, takip ediyordu.
        Hikayesini  bildiğim,  adını bilmediğim bu hanımın baktığı  yere doğru bak-
tım.  Oradaydı,  annesini fark etmemiş, arkadaşlarıyla sohbet ediyordu.  Zaten 
fark etseydi koşar gelirdi annesinin yanına…  Bahçedeki  bankta  sarmaş  dolaş 
otururken de görmüştüm önceleri… 
         Bir ona bir ona baktım…  “Ya Rab!  Hiçbir  çocuğu  annesinden  ayırma…” 
diye geçirdim içimden yine.  “Her ne  yaşanırsa yaşansın,  anneler  çocukların-
dan  ayrı kalmasın…”
 

         

          Anılar, içinde yaşadığımız ve aklımızda kalan küçümencik hikâyeler.  Öğ-
retmenlere mail yoluyla yapılan duyuruların sadece başlıklarına bakıp geçiyo-
ruz. Çünkü çoğu genel bilgi duyurusu. İlgisiz değiliz ama takipçisi olacak ilgilisi 
de hiç değiliz çoğunun. Birikmiş duyuruların konularını anlayıp da içeriğini öğ-
renmeden geçtiğimde tam bilgisayardan çıkacakken vazgeçtim.  “Anı yarışma-
sı” dikkatimi çekmiş olmalı. Dosyayı açtım. Kılıcı hâlâ duvarda asılı ve hazır du-
ran  bir  gazinin ülke  savunması  mevzubahis  olduğunda  heyecanlanıp  kılıca 
uzanması gibi bir içgüdüsel refleksle anılarıma doğru bir yolculuğa çıktım. Emi-
nim birçok öğretmen arkadaş benimle aynı duruma düşmüştür. Belki bazıları-
nın çevrelerine anlattığı, anlattıkça değerlenen anıları çoktan beyaz bir kâğıda 
yazılmaya başlanmıştır bile, görücüye çıkmak için! 
         Anılar, öğretmenin biley taşı değil midir? Onların hiçbirisi de sıradan değildir! Çünkü sıradan olan unu-
tulur. Unutulmadıkları içindir ki hatırlayan için birer anıdırlar.  Zaten anıların bazısı hatırlanmaya değer ama 
anlatılmaya değmezdir. Anlatılmaya değer olanların bazıları da o kadar özel ve değerlidir ki ödülü cazip olan 
bir yarışmaya dahi gönderilmezler, en samimi (sırdaş) arkadaşa bile anlatılmazlar.
        Mesleğe yeni başlayan bir öğretmen en fazla anıya sahiptir. Çünkü sıradan olayların tamamı onun için 
olağanüstü birer deneyimdir.  Yıllar geçtikçe bunlar anı olmaktan çıkar.  Ama bu değildir ki  yıllar  geçtikten 
sonra anı olarak aklında kalan bir olayı ilk yıllarında yaşamamış olsun!
         Söz konusu bir yarışmaya değer bulunan bir anı olunca haliyle seçmek de zor oluyor. Mesela ilkokulu
bitirdikten uzun yıllar sonra  (Sanırım liseyi yeni bitirmiştim.)  köyümün  içinde  bir yolda  akranım olan bir 
köylümle yürürken karşıdan ilkokul öğretmenim (Şimdi rahmetli oldu.)  Oktay  Hoca’nın  geldiğini  gördük. 
Görür görmez ceketimin önünü ilikledim.  Yanımdaki köylüm sigara da içiyordu, sigarasını içine çekip fiya-
kalı bir şekilde dumanını üflerken sırıtmak denilen o alaycı gülüşle şöyle demişti:
        “Okulu bitireli kaç sene olmuş... Hâlâ Oktay Hoca’dan korkuyor musun?”
        “Hayır, korkmuyorum.  Öğrenciyken de korkmazdım!  Beni yetiştiren  öğretmene duyduğum saygıdan 
ilikledim ceketimi.” diyerek cevap vermiştim.
          Ben öğretmenimin elini öperken o, biraz kenarda bizi izlemişti. Elinde sigara olduğu için Oktay Hoca, 
o köylümü görmezden gelmiş, yok hükmünde saymıştı. Ben bu anımı öğrencilerime hep anlatmışımdır. Ta-
bi bu anım yarışma için seçtiğim anım değil, sadece girizgâhta aklıma takılıverdiği için paylaşıverdim. Yarış-
ma için yazmayı düşündüğüm anım gerçekten etkilendiğim,  aklıma her geldiğinde yağmur yüklü kara bu-
lutlar gibi beni ağlamaya yatkın bir çocuk gövdesine dönüştüren bir hatıram:
        Teneffüse çıkmıştık. Öğretmenler odasında sohbet ediyorduk. Gülerek girdi kapıdan, belki de içeri gir-
diğinde aradığı kişiyi görünce gülmeye başladı. Yani beni. Elinde bir paket vardı. Baklavaymış. Tatlı yiyelim, 
tatlı konuşalım diyerek oradakilerin hepsine ikram ettim. Hal hatır  sorduktan sonra karşılıklı iltifatlar ettik 
birbirimize:
         “Hocam, hâlâ çok gençsiniz.”
          Ben de altta kalmadım;
         “Sen de kocaman adam olmuşsun.” dedim.
          OSTİM’de (Ankara Organize Sanayi Sitesi) binek otomobillere takılan karavan yapan küçük bir işyerin-
de çalışıyordu. Askerden dönüşte başlamıştı bu işe ve bir seneye yakın olmuştu işe girişi. Bu işte çalışırken 
müracaat ettiği ASELSAN’da imtihana girmiş ve kazanmış. Gelişi, sevincini benimle paylaşmak içindi.
        “Askerliğini yaptın, iyi bir de işe girdin, bundan sonraki gelişinde davetiye bekliyorum.” diyerek 
takıldım.
 

           Zil çaldı.  “Haydi, çocuklar sınıflara!” Birkaç dakika içinde bahçe boşaldı.  O da gitti arkadaşlarıyla sını-
fına. Bahçede bir tek anne kaldı…”Elleri parmaklıklarda hala, bir tek o kaldı… Öylece kalakaldı… Gözleri boş-
lukta…
           Kendi çocuklarımı düşündüm…  Onlardan ayrı… Yok… Yok… Bu düşünceyle baş edemiyorum. Yapabil-
diğim tek şey:  “Allah’ım  ne olur  hiçbir  çocuğu  annesinden  ayırma…”
           Aradan günler geçti.  Bir gün öğle paydosunda bir öğretmen arkadaşımla konuştuğunu gördüm o an-
nenin. Kesin bana da soracaktı oğlunun durumunu.  Aynen de öyle oldu, nöbetçi öğrenci beni çağırdı, ziya-
retçim varmış.  Bugün o anneyle alışıldık konuşmaların dışında  farklı  bir  şey yapmak istiyorum.  Evet… Ne 
olabilir acaba? Bilmiyorum… Yürüyorum bu arada.  Ve yol bitti,  karşı karşıyayız…  Daha o söze başlamadan 
“Bugün dersimize katılmak ister misiniz?”…  Şaşırdı…  Beklemiyordu…  “Olur.”  dedi.  “Peki,  nasıl  olacak?”  
“Şimdi sınıfa gidin, bugün hangi metni okuyacağımızı sessizce öğrenin ve çalışın. Ben derse girince sizi çağı-
racağım, sürpriz olacak.” dedim. 
           Zil çaldı… “Bu zil erken mi çaldı ne?”  Dersteyim… “Çocuklar,  bugün hangi metni okuyacağız?” Gürül-
tülü ve uzayan bir sesle, “Eskici,  öğretmenim.” dediler.  Eyvah!  Donup  kaldım…  Eyvah ki ne eyvah!  Velim 
şimdi dışarıda bu metne çalışıyor. “Nasıl böyle tedbirsiz davrandım, tüh!” Eskici metnindeki çocukla sürpriz 
yapacağım çocuk aşağı yukarı aynı acıları yaşıyor…  İkisi de annesinden ayrı…  Beynim durdu  birkaç saniye. 
Parçayı değiştirsem… Olmaz… Bu etkinliği başka bir güne ertelesem…  Veli dışarıda…  O da olmaz…  Çaresiz 
“Neyse…” dedim,  “Vardır bunda da bir hayır…”
           “Çocuklarım, size bir sürprizim var.  Bugünkü metni bir velimiz okuyacak.”  Hayretler,  şaşkınlıklar  ve 
uğultular içinde velimi sınıfa çağırttım.  Gökay,  annesini kapıda  görünce  çok sevindi.  Oturduk…  Çıt  yok… 
Belli ki çok ağlamış,  titreyen sesiyle okumaya başladı anne.  Daha ilk paragrafta anneyle oğlun elleri kenet-
lendi. Okudu anne…  O okudukça, kitaba değil annesine bakar oldu Gökay…  Gözlerini kırpmadan annesine 
bakıyordu… Hassen, Gökay olmuştu şimdi… O okudukça küçük yüreğiyle annesine güç vermeye çalışıyordu 
daha da sokularak… 
           Gözyaşlarının çoğunu içine akıtıp boğazı düğümlene düğümlene okudu metni anne. Okudu okuması-
na ya yüreğim çok sıkıştı, kendi tedbirsizliğime çok kızdım…  Anneye bu etkinliği teklif etmeden önce hangi
 metni okuyacağımıza kendim bakmalıydım.
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        “Hayır, korkmuyorum.  Öğrenciyken de korkmazdım!  Beni yetiştiren  öğretmene duyduğum saygıdan 
ilikledim ceketimi.” diyerek cevap vermiştim.
          Ben öğretmenimin elini öperken o, biraz kenarda bizi izlemişti. Elinde sigara olduğu için Oktay Hoca, 
o köylümü görmezden gelmiş, yok hükmünde saymıştı. Ben bu anımı öğrencilerime hep anlatmışımdır. Ta-
bi bu anım yarışma için seçtiğim anım değil, sadece girizgâhta aklıma takılıverdiği için paylaşıverdim. Yarış-
ma için yazmayı düşündüğüm anım gerçekten etkilendiğim,  aklıma her geldiğinde yağmur yüklü kara bu-
lutlar gibi beni ağlamaya yatkın bir çocuk gövdesine dönüştüren bir hatıram:
        Teneffüse çıkmıştık. Öğretmenler odasında sohbet ediyorduk. Gülerek girdi kapıdan, belki de içeri gir-
diğinde aradığı kişiyi görünce gülmeye başladı. Yani beni. Elinde bir paket vardı. Baklavaymış. Tatlı yiyelim, 
tatlı konuşalım diyerek oradakilerin hepsine ikram ettim. Hal hatır  sorduktan sonra karşılıklı iltifatlar ettik 
birbirimize:
         “Hocam, hâlâ çok gençsiniz.”
          Ben de altta kalmadım;
         “Sen de kocaman adam olmuşsun.” dedim.
          OSTİM’de (Ankara Organize Sanayi Sitesi) binek otomobillere takılan karavan yapan küçük bir işyerin-
de çalışıyordu. Askerden dönüşte başlamıştı bu işe ve bir seneye yakın olmuştu işe girişi. Bu işte çalışırken 
müracaat ettiği ASELSAN’da imtihana girmiş ve kazanmış. Gelişi, sevincini benimle paylaşmak içindi.
        “Askerliğini yaptın, iyi bir de işe girdin, bundan sonraki gelişinde davetiye bekliyorum.” diyerek 
takıldım.
 

           Zil çaldı.  “Haydi, çocuklar sınıflara!” Birkaç dakika içinde bahçe boşaldı.  O da gitti arkadaşlarıyla sını-
fına. Bahçede bir tek anne kaldı…”Elleri parmaklıklarda hala, bir tek o kaldı… Öylece kalakaldı… Gözleri boş-
lukta…
           Kendi çocuklarımı düşündüm…  Onlardan ayrı… Yok… Yok… Bu düşünceyle baş edemiyorum. Yapabil-
diğim tek şey:  “Allah’ım  ne olur  hiçbir  çocuğu  annesinden  ayırma…”
           Aradan günler geçti.  Bir gün öğle paydosunda bir öğretmen arkadaşımla konuştuğunu gördüm o an-
nenin. Kesin bana da soracaktı oğlunun durumunu.  Aynen de öyle oldu, nöbetçi öğrenci beni çağırdı, ziya-
retçim varmış.  Bugün o anneyle alışıldık konuşmaların dışında  farklı  bir  şey yapmak istiyorum.  Evet… Ne 
olabilir acaba? Bilmiyorum… Yürüyorum bu arada.  Ve yol bitti,  karşı karşıyayız…  Daha o söze başlamadan 
“Bugün dersimize katılmak ister misiniz?”…  Şaşırdı…  Beklemiyordu…  “Olur.”  dedi.  “Peki,  nasıl  olacak?”  
“Şimdi sınıfa gidin, bugün hangi metni okuyacağımızı sessizce öğrenin ve çalışın. Ben derse girince sizi çağı-
racağım, sürpriz olacak.” dedim. 
           Zil çaldı… “Bu zil erken mi çaldı ne?”  Dersteyim… “Çocuklar,  bugün hangi metni okuyacağız?” Gürül-
tülü ve uzayan bir sesle, “Eskici,  öğretmenim.” dediler.  Eyvah!  Donup  kaldım…  Eyvah ki ne eyvah!  Velim 
şimdi dışarıda bu metne çalışıyor. “Nasıl böyle tedbirsiz davrandım, tüh!” Eskici metnindeki çocukla sürpriz 
yapacağım çocuk aşağı yukarı aynı acıları yaşıyor…  İkisi de annesinden ayrı…  Beynim durdu  birkaç saniye. 
Parçayı değiştirsem… Olmaz… Bu etkinliği başka bir güne ertelesem…  Veli dışarıda…  O da olmaz…  Çaresiz 
“Neyse…” dedim,  “Vardır bunda da bir hayır…”
           “Çocuklarım, size bir sürprizim var.  Bugünkü metni bir velimiz okuyacak.”  Hayretler,  şaşkınlıklar  ve 
uğultular içinde velimi sınıfa çağırttım.  Gökay,  annesini kapıda  görünce  çok sevindi.  Oturduk…  Çıt  yok… 
Belli ki çok ağlamış,  titreyen sesiyle okumaya başladı anne.  Daha ilk paragrafta anneyle oğlun elleri kenet-
lendi. Okudu anne…  O okudukça, kitaba değil annesine bakar oldu Gökay…  Gözlerini kırpmadan annesine 
bakıyordu… Hassen, Gökay olmuştu şimdi… O okudukça küçük yüreğiyle annesine güç vermeye çalışıyordu 
daha da sokularak… 
           Gözyaşlarının çoğunu içine akıtıp boğazı düğümlene düğümlene okudu metni anne. Okudu okuması-
na ya yüreğim çok sıkıştı, kendi tedbirsizliğime çok kızdım…  Anneye bu etkinliği teklif etmeden önce hangi
 metni okuyacağımıza kendim bakmalıydım.
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        Yoktu… Burada da yoktu. Koymuş olabileceğim her yere baktım ancak 
yoktu. Küçücük öğretmenler odasında kaç yere bakacaktım ki zaten? Elimi 
cama dayayıp çoğu insanın yaptığı gibi başımı hafifçe sağa yatırdım, gözü-
mün birini kıstım. Uzaklara bakarak hatırlamaya çalıştım. Gözüm bahçede 
koşuşturan çocuklara ve onların neşelerine takılınca neyi aradığımı da unut-
tum. 
         Her taraf  bembeyazdı. Okulun bahçesinden en uzaktaki tepelerin ucu-
na kadar görünen her yer bembeyazdı. En çok da bahçede oynayan çocukla-
rın yüzündeki tebessüm… Hepsi sağa sola koşuyor, birbirlerine kartopu atıyor, 
bazen vurup bazen vuruluyorlar ama bundan büyük keyif alıyorlardı. En küçük 
sınıftan olanlar canları kendilerine tatlı gelmiş olacak ki daha başka bir eğlence 
bulmuşlardı kendilerine. Ağızlarını gökyüzüne doğru açarak yağan kar tanelerini 
yakalamaya çalışmak… Ne kadar keyifli olduğunu en iyi bilenlerdenim. İnsan bunu yapınca göğe doğru yük-
selir gibi olur, maviyi içine çeker gibi. Ne var ki bunu yaparken ağzına denk getirebildiği kar tanesinin sayısı 
getiremediklerine oranla çok çok az olur. 
       “Öğretmenlik,  yağan kar tanelerini küçücük bir ağızla yakalama çabası değil midir zaten?” diye  düşü-
nürken öğretmenler  odasının kapısı gıcırdayarak açıldı.  Gelen, okulun  müdür yardımcısıydı.  Elektriklerin 
yine kesik olduğunu, çocukların içeri alınma işinin bana kaldığını söyleyip geri gitti. Keşke elektrikler kesil-
memiş olsaydı ve keşke onları neşeli oyunlarından çağırma işi bana düşmeseydi. Biraz da isteksizce başımı 
camdan çıkarıp çocuklara seslendim. Köy çocukları işte… Öğretmenin bir seslenmesi hepsini içeri sokmaya 
yetmişti.  Zaman ne de çabuk geçmişti.  Soğuk  kış yerini ılık bahara, tabiat  beyazlığını yeşilliğe bırakmıştı. 
Tekrar öğretmenler odamızın pervazlarına serçeler şen şakrak halleriyle misafir olmaya başlamıştı. Tabiat-
taki bu değişiklik, okulumuzda da yeni bir şeyler yapma iştiyakı doğurmuştu.  Artık haftanın belli günleri 
önceden belirlenmiş öğrencilerin evlerine gidilecek ve öğrencinin yaşadığı ortam yerinde görülecekti. Böy-
lelikle çocuğun durumu, ailesi ile daha samimi bir ortamda konuşulmuş olacaktı. 
         Dersin bitimine beş on dakika kala müdür yardımcısı girdi sınıfa.  Yanıma kadar gelip  “Hocam, bugün 
Yasinlere  gideceğiz, unutmadın değil mi?  Zil çalınca öğrencileri servislerine bindirip kapıda bekle,  müdür 
beyin arabası ile gideceğiz.” dedi. Çıkış zili çalmış, öğrenciler çok kısa bir sürede servislerine binip okulu ta-
mamen boşaltmışlardı. Bizler de üç öğretmen, iki idareci tek arabaya doluşup öğrencinin evine doğru yola 
koyulduk. Gideceğimiz yer köyün biraz daha dışında bir yerdeydi.  Kısa yolculuğumuzun ardından öğrenci-
mizin evine ulaşmıştık.  Büyük  bahçe kapısından  girip çukurlu  yolda  bir iki  yalpalayarak kapının önünde 
durduk. Merdivenlerde bekleyen Yasin bizi görünce üst kata başını kaldırıp “Anneanne, geldiler!” diye ses-
lendi. 
        Kapıda bizi biraz sert görünümlü, yaşlı, kasketli bir adamla güler yüzlü yaşlı bir kadın ve Yasin’in anne-
si karşıladı. Kısa süren merhabalaşmadan sonra içeri buyur edildik. Ben grubun en küçük yaştaki öğretme-
ni olarak  içeri en son  girmeyi tercih etmiştim.  Oturulacak odaya ulaşmak için geniş bir salondan geçmek
 gerekiyordu.  Diğer  meslektaşlarım  odaya sırayla girerken salonun uzak köşesinde eski, tüplü bir televiz-
yon dikkatimi çekti. Bir sakıncası olmaz diyerek televizyona yaklaştım. Tam da bizim Yusuf Ağaların televiz-
yonunun aynısındandı.  Küçükken görebildiğim tek televizyonun,  fakirliğimi ama  mutluluğumu hatırlatan 
televizyonun aynısındandı.  Bununla  birlikte televizyona daha da yaklaşınca üzerinde  dik duran küçük bir 

            

Adı Arif’ti. Çorumluydu. Sanki eski günlerimi anlatan bir kitap vermişti elime, üstelik kendisiyle ilgili sayfala-
rı açarak vermişti de okumamı istemişti. Arif’le ilgili anılarım bir bir aklıma gelmeye başladı:
       Okulun öğretime açıldığı ilk gündü. Açılış töreni sonrası ilk günün telaşı ve karmaşası içinde herkes koş-
turup duruyordu. Tören alanında sıkıntısını beden diliyle anlatan bir çocuk dikkatimi çekti.  Bir süre izledik-
ten sonra seslenip yanıma çağırdım:
      “Yavrum, neden  asabisin  öyle?   Bir yerin mi ağrıyor, yoksa canını sıkan bir şey mi oldu?” diye  sordum.
      “Ağabey”  diye söze başladı.  Helası avlu içinde. “Ben geçen sene ortaokulu bitirdikten sonra Çorum’dan, 
Ankara’ya daha önce çalışmak için gelen köylülerimizin yanına geldim.  Yaz boyu onların yanında kaldım ve 
onların çalıştığı inşaatlarda onlarla birlikte çalıştım.  Ben sanat okulunda okumak ve bir fabrikaya girmek is-
tiyorum. Velin gelmeden kayıt yapamayız, dediler. Benim anam da  babam da köydeler...”
       “Peşimden gel!”
         Ve ben Arif’in velisi olmuştum.
         Arif’in dersine girmiyordum.  Kayıttan sonra da o, yanıma hiç gelmedi,  ben de  doğrusu hiç ilgilenme-
dim. Oysaki kayıttan sonra sıkı sıkı tembih etmiştim:
        “Senin her şeyinden ben sorumluyum! Her türlü sıkıntında bana geleceksin...”
         Bir kış günü müdür yardımcısının kapısında beklerken gördüm, Arif’i.  Derse girebilmek için geç kâğıdı 
almaya gelmiş. Yüzü şişmiş ve morarmıştı. Burnu akıyordu. Üstelik titriyordu da:
         “Arif, ne bu halin?”
          Ve Arif içini döktü bana. O konuştukça suçluluk duyarak başımı yere eğdim:
        “Hocam, köylülerimle geçinemedim. Helası avlu içinde kömürlükten bozma bir oda kiraladım. Odunum 
yok; bu gece çok soğuk oldu, çok üşüdüm, hasta olmuşum...”
          Arif’in ilaçlarını o gün ve ondan sonraki hastalıklarında ben alıp verdim. Bir de onu maaşıma ortak et-
tim.  Bir kooperatif evine girdiğim için durumum da hiç iyi değildi, doğrusu. Birkaç arkadaşa Arif’i anlatınca 
onlar da destek oldular. Ben, parasızlıktan öğle yemeklerimi evden getirip yerken, Arif için okulun yanında-
ki bir lokantayla anlaştım ve yemek yemesini sağladım.  Akşamları da yemesini söylediğim halde Arif, sade-
ce  öğle yemeklerini o lokantada yedi.  Her öğlen  yediğini de  sanmıyorum.  Çünkü her ay sonu korktuğum 
yüksek rakamlar hiçbir zaman olmadı.  O yıl  doğalgazla ısınmaya geçtiğimizden eski yıllardan kalan bir mik-
tar kömür vardı okulun kömürlüğünde.  Dışarıya satılacak kadar değildi.  Soba yanacak soğuk günlerde Arif, 
okuldan  giderken bir poşete birkaç kilo kömürle, bir de Mobilya Bölümümüzde eğitim esnasında ortaya çı-
kan kırıntı tahta parçalarını poşetlemelerini öğretmen arkadaşlardan rica etmiştim, bir poşet de tahta kırın-
tısı alarak evine götürüyordu. Yeni yapılan spor salonumuzun elektrik şofbenli bir duşu vardı, banyo yapma-
sı için de orasını ayarladık.
        Çorum’daki köyünden bir idealle yola çıkan Arif, bu idealini gerçekleştirdi. Girdiği Elektrik Bölümü’nden 
başarıyla mezun oldu. Ailesine yük değildi ama o, ailesine destek olmak için gidebileceği halde üniversiteye 
başvurmayarak çalışıp para kazanmayı ve diğer kardeşlerini okutmayı tercih etti. Öğrencilerime rehberlik ya-
parken hep  Arif’i  örnek  veririm, onun hikâyesini anlatırım.  Tabi hikâyenin içinde olduğum için de kendini 
öven birisi olarak anlaşılmaktan korkarak biraz mahcupluk duyarım.
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        “Senin her şeyinden ben sorumluyum! Her türlü sıkıntında bana geleceksin...”
         Bir kış günü müdür yardımcısının kapısında beklerken gördüm, Arif’i.  Derse girebilmek için geç kâğıdı 
almaya gelmiş. Yüzü şişmiş ve morarmıştı. Burnu akıyordu. Üstelik titriyordu da:
         “Arif, ne bu halin?”
          Ve Arif içini döktü bana. O konuştukça suçluluk duyarak başımı yere eğdim:
        “Hocam, köylülerimle geçinemedim. Helası avlu içinde kömürlükten bozma bir oda kiraladım. Odunum 
yok; bu gece çok soğuk oldu, çok üşüdüm, hasta olmuşum...”
          Arif’in ilaçlarını o gün ve ondan sonraki hastalıklarında ben alıp verdim. Bir de onu maaşıma ortak et-
tim.  Bir kooperatif evine girdiğim için durumum da hiç iyi değildi, doğrusu. Birkaç arkadaşa Arif’i anlatınca 
onlar da destek oldular. Ben, parasızlıktan öğle yemeklerimi evden getirip yerken, Arif için okulun yanında-
ki bir lokantayla anlaştım ve yemek yemesini sağladım.  Akşamları da yemesini söylediğim halde Arif, sade-
ce  öğle yemeklerini o lokantada yedi.  Her öğlen  yediğini de  sanmıyorum.  Çünkü her ay sonu korktuğum 
yüksek rakamlar hiçbir zaman olmadı.  O yıl  doğalgazla ısınmaya geçtiğimizden eski yıllardan kalan bir mik-
tar kömür vardı okulun kömürlüğünde.  Dışarıya satılacak kadar değildi.  Soba yanacak soğuk günlerde Arif, 
okuldan  giderken bir poşete birkaç kilo kömürle, bir de Mobilya Bölümümüzde eğitim esnasında ortaya çı-
kan kırıntı tahta parçalarını poşetlemelerini öğretmen arkadaşlardan rica etmiştim, bir poşet de tahta kırın-
tısı alarak evine götürüyordu. Yeni yapılan spor salonumuzun elektrik şofbenli bir duşu vardı, banyo yapma-
sı için de orasını ayarladık.
        Çorum’daki köyünden bir idealle yola çıkan Arif, bu idealini gerçekleştirdi. Girdiği Elektrik Bölümü’nden 
başarıyla mezun oldu. Ailesine yük değildi ama o, ailesine destek olmak için gidebileceği halde üniversiteye 
başvurmayarak çalışıp para kazanmayı ve diğer kardeşlerini okutmayı tercih etti. Öğrencilerime rehberlik ya-
parken hep  Arif’i  örnek  veririm, onun hikâyesini anlatırım.  Tabi hikâyenin içinde olduğum için de kendini 
öven birisi olarak anlaşılmaktan korkarak biraz mahcupluk duyarım.
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          “Bir zekânın başka bir zekâya tabi kılındığı yerde aptallaşma vardır.”
                                                                                                       Jacques Rancière

          Meslek hayatımın henüz çok başındayken tanıdım Uğur’u.  Fakülteden 
yeni mezun olup da Anadolu’nun herhangi bir kasabasına, ilçesine  giden bü-
tün öğretmenler bilir sanırım bu duyguyu.  İlk başlarda zamanının  büyük kıs-
mını çevrende neler olup bittiğini gözlemlemek, anlamaya çalışmakla geçiyor. 
Ben de okuldaki vaktimin çoğunu okulun nasıl bir yer olduğunu anlamaya ça-
lışmakla geçiriyordum.

          Bütün okul bahçeleri şenliklidir. Cıvıl cıvıl bir neşe fışkırır o bahçelerden. 
Uğur’la da o bahçede sık sık karşılaşırdık.  Bazen yiyip içtiklerinden ikram ederdi.  Alırdım  ben  de.  Mutlu 
olurdu. Özel öğrenme güçlüğü vardı Uğur’un. Söylenenleri, konuşulanları anlamakta biraz daha yavaştı di-
ğer arkadaşlarına göre. Aradan zaman geçti. Bireyselleştirilmiş bir eğitim  programı hazırlanması gerektiği 
söylendi.  Uğur için. Bana da “hayat bilgisi” öğretmek düşüyordu.  Bir plan hazırladıktan sonra beraber işe 
koyulduk. Çoğu zaman ders esnasında günlük hayatta çok sık kullandığımız bir kelimeyi “öğretmenim o ne 
demek?” diye soruşu garibime giderdi. İşin kötüsü diğer öğretmenler de benimle aynı fikirdeydi. Çoğumuz 
Uğur’un bir şeyleri algılamakta,  anlamlandırmakta  zorluk  çektiğini  ve  bunun  böyle  sürüp  gideceğine 
kanaat getirmiştik. “Aslında yapılabilecek pek bir şey yoktu da biz,  bir  ihtimal  belki daha iyiye gidebiliriz 
diye çırpınıp duruyorduk.”  Kendini her şeye kadir bir özne olarak bir tarafa koyan  biz öğretmenler ve kar-
şımızda,  kendimizce biçimlendirmeye çalıştığımız bir nesne olarak gördüğümüz Uğur… Biz kendimizce bir 
şeyler anlataduralım Uğur’un zihninde bambaşka bir dünyanın imgeleri uçuşup duruyordu.

          Beni bu yanılgıdan henüz ikinci haftada kurtardı Uğur.  Bir  gün  derste  adres nasıl tarif edilir üzerine 
konuşuyoruz:

         “Adresimizi  eksiksiz bir şekilde tarif edebilmeliyiz ki arayanlar kolayca bulabilsin,  mesela postacı evi-
mizi rahatlıkla bulabilsin, postalarımızı kolayca getirebilsin.”

         “Ama öğretmenim köyde herkes dedemin evini bilir, adres tarif etmeye gerek yok ki.” 

        “Doğru.” diyorum içimden,  köyde herkes herkesin evini bilir, adres tarif etmeye gerek yok ki…  Adres 
tarif etmenin gereksiz olduğu bir yerden geliyordu Uğur.

          Peşi sıra bir soru daha: “Öğretmenim posta nedir?”

          Susuyorum bir süre, sonra  “Posta nedir?”  sorusunu uzun uzun  cevaplamaya çalışıyorum.  Bu böyle 
sürüp gitti bir süre.  Sonra ben sustum,  Uğur konuşmaya başladı.  Köyden  bahsediyordu.  Geceleri  sokak 
lambasının  soluk  ışığı  altında oynadıkları oyunlardan,  gündüzleri sesleri birbirine karışan tavuklarından, 

            

N
N

de  fotoğrafın olduğunu gördüm.  Küçük,  vesikalık bir fotoğraf…  Şaşkındım…  Tam  beş ay önce ehliyet için 
çektirdiğim ve kalan son bir tanesini  idareye vermek  için  okula  götürüp  ancak  kaybettiğim  fotoğrafımın 
burada ne işi vardı?
 
         Derken, Yasin’in annesi belirdi yanımda. Utanacağını bildiğimden ona değil de kendi  fotoğrafıma bak-
maya devam ettim.  Kadın yazmasıyla ağzını kapatarak :  “Ögretmen beg,  bizim oğlan seni  bek sever.  Yani 
öyle az değil,  bek çok sever,  bir başka sever.  Evi gelip de senden bahsetmediği gün yoktur. Seni anlatırken 
gözlerindeki ışığı bir görsen, hele bir görsen. İlyas Baba diye başladı mı  cümleye artık işin yoksa sonuna ka-
dar dinle.  Dinlemezsen de hemen kızar ha.  İlyas baba şöyle yaptı,  İlyas baba şöyle dedi, İlyas  baba da be-
nim tuttuğum takımı tutuyormuş…  Daha neler neler...”  Sonra birden durdu kadın… Bekledi. Gördüm, yele-
ğinin bir köşesini sol eliyle kavradı,  diğer eliyle de yeleğinin ucundaki iple oynamaya başladı.  Sesi biraz de-
ğişip mahzun bir sesle “Bizim beg iyi adamdı.  Lakin iyi adam olmak  hastalığı yenmeye  yetmedi ögretmen 
beg. Onu kaybedeli burada anamlarla yaşarız.” dedi. En son bu cümleyi duyduğumu hatırlıyorum. Kadın bir 
şeyler söylemeye  devam ediyor ancak ben hiçbir şey  duymuyordum.  Yüzümdeki  sıcaklık,  kulaklarımdaki 
çınlamaya yakın ses ve bacaklarımdaki güçsüzlük…  Oda ve içindeki eşya usul usul silinmiş sadece karşımda
duran küçücük  kağıda  sıkıştırılmış  ben  kalmıştım  ve  bir de  etrafımda  dönen  Yasin’in  “İlyas Baba”  diye 
seslenişleri…  Anladım  ki bu  fotoğraf,  Yasin  tarafından bir şekilde alınıp  buraya konmuş  ve  beş  ay  Yasin
eve girip çıkarken beni  görmüştü.  İsmimin  başına  getirilen  öğretmen  kelimesinin  yine  ismimin  sonuna
 konan “baba” kelimesi demek olduğunu o gün anladım. Anladım ki ben sadece bir öğretmen olmamışım… 
Anladım ki ben öğretmen olmakla çok şey olmuşum…
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seslenişleri…  Anladım  ki bu  fotoğraf,  Yasin  tarafından bir şekilde alınıp  buraya konmuş  ve  beş  ay  Yasin
eve girip çıkarken beni  görmüştü.  İsmimin  başına  getirilen  öğretmen  kelimesinin  yine  ismimin  sonuna
 konan “baba” kelimesi demek olduğunu o gün anladım. Anladım ki ben sadece bir öğretmen olmamışım… 
Anladım ki ben öğretmen olmakla çok şey olmuşum…

         

80 81

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü



O O

O O
O O

O O
EMO

         

JJ
 Kayhan OYANIK

 Altındağ-Seymenler Ortaokulu
Türkçe Öğretmeni

   

          
           Yıllar önce,  Adana’da İsmet İnönü İnşaat  Teknik  ve  Endüstri Meslek 
Lisesi’nde Fransızca öğretmeni olarak çalışıyordum. Mesleğimin en dinamik
 ve heyecanlı yıllarıydı.

          Bilindiği  gibi  Fransızca  dersi  okullarda  fazla  ilgi  görmemekteydi  ve 
gün  geçtikçe öğrenci sayısı azalmaktaydı.  Öyle  bir  an  geldi  ki branşımızla 
ilgili eğitim yapabilecek öğrencimiz  kalmamıştı.  Bu durumda okul müdürü-
müz bana, edebiyat derslerine girmem için teklifte bulunmuştu.  Hiç tered-
düt etmeden kabul etmiştim.

          Beni her haliyle mutlu eden okulumuzun görkemli, kocaman bir bahçesi 
vardı. Bahçesindeki limon, portakal, turunç ağaçlarının yaydığı mistik kokudan 
etkilenmemek mümkün değildi. Hele bir de buna yusufçuk kuşlarının melodileri, 
Çukurova’nın verimli topraklarında alabildiğine şımarmış yeşilliklerle,  okul görevlisi  Saffet Bey’in her gün 
özenle suladığı güllerin muhabbeti eklenince, bu ortamı bırakıp gitmek imkânsız hale gelmişti.

          Okulumuzun kuzeybatı cephesinde yer alan  10-İ sınıfının edebiyat derslerine giriyordum. Bu sınıfın, 
sınıf öğretmenliği de bana verilmişti.  Bin beş yüz öğrencisi bulunan  lisenin en yaramaz, en  problemli öğ-
rencileri sanki o sınıfta toplanmıştı.  Bu durumda onlarla  ders yapmak hayli yorucu oluyordu.  Öğretmen, 
eğitimin gücünü çok ustalıkla kullanmalıydı. Yaramazlığıyla nam salmış öğrencimiz Emre Aydın da bu sınıf-
taydı. 

         Emre, esmer, uzun boylu, kıvırcık saçlı, yapılı, alabildiğine özgür,  aklına eseni yapan bir öğrencimizdi. 
Arkadaşları ona “Emo!” diye seslenirdi. İki yıl üst üste Emo’nun edebiyat derslerine girmiştim. Başına buy-
ruk hallerinin yanı sıra,  ders  anlatırken okulun bahçesine dikilmiş dalgın gözleri,  buruk gülümsemesi, se-
bep olduğu vukuatlarda  kendini hararetle ama biçare savunuşu,  bende bir hüzün uyandırıyordu.  Ateş gi-
bi gözleri,  kıvrak  zekâsının  bir belirtisiydi.  İlgimi çekiyordu bu çocuk.  Her  ne kadar,  her taşın altından 
“Emo” çıksa da, sıradan biri değildi benim gözümde.

         Emre’nin bu hallerini bilen annesi, kimselere görünmeden, onu kontrole gelirdi. Yine böyle bir günde 
Emre, kantinde masaya oturmuş, esprileriyle arkadaşlarını kahkahalara boğarken,  birden karşısında anne
sini gördü. Ortamdaki yumuşak, çocuksu havanın yerini ağır ve elektrikli bir hava aldı. Emre’nin yüzündeki
 muzip gülümseme düştü. Çünkü o, artık çocuk değildi, annesinin burada ne işi vardı? Bu sorularla başı dö
nerken, birkaç kendini bilmezin,  “Emre, bak annen!”,  “Emre, sütünü de içtin mi, bari!” sözleri  kulakların-
da çınlamaya başladı. Gözleri kararan Emre’yi, artık içine düştüğü öfke yönetiyordu.  Kantinde gözüne iliş-
tirdiği döner bıçağını kaptığı gibi, etrafa saldırmaya başladı. Annesinin, “Oğlum, delirdin mi?” sözü üzerine 
bu sefer, bıçağı annesine doğrulttu.  Nöbetçi öğretmenlerin araya girmesiyle bir facia önlenmiş oldu.  Mü-
dür Muavini’nin odasına girdiğimde bitkindi  Emre ama hala öfkeyle soluyordu.  Bu sefer onu nasıl aklaya-
cağımı ben de bilmiyordum. Her olayda, davranışının altında yatan nedeni anlamaya çalışan ben, bu sefer 
biraz çaresiz, odadan ayrıldım.
          

            

kuzulardan, kuşlardan bahsetmeye başladı uzun uzun.  Köye dair, köy hayatına dair muazzam bir bilgiye sa-
hip olduğunu keşfetmeye başlamıştım o an. Kuşların, otların, ağaçların ismini sayıyordu, kuzuların türlü tür-
lü isimlerini  ne zaman yavrulamaya başladıklarını…  Öğrencimin  öğrencisi  olmuştum. “Öğrenciler  ken-
dilerine yüklenen yığma malzemeyi istiflemekle  ne kadar meşgul olurlarsa dünyaya bu dünyanın  dönüştü-
rücüleri olarak müdahale etmeleri halinde oluşacak olan eleştirel bilinçleri o kadar güdük kalacaktır.” diyor-
du eleştirel pedagojinin kurucularından  Paulo Freire.  Ben,  Uğur’un  üzerine  habire birtakım bilgiler  boca 
ederken onunla diyalog kurmayı hiç denememiştim oysa.  Hayatının  büyük  kısmını köyde geçiren öğrenci-
me şehrin pratiklerinden bahsediyordum sürekli.  Üstelik aramızda aşılması zor bir hiyerarşik ilişki kurmuş-
tum farkında olmadan. “Öğreten” ile “öğrenen” arasındaki o keskin hiyerarşiyi aşmama yardımcı oldu Uğur. 
“Öğretmen-öğrenci” ve  “öğrenci-öğretmen”  vardı bundan sonra.  Uğur,  bana köyden,  kuşlardan, ağaçlar-
dan bahsediyordu; ben, ona güya  “hayat bilgisi”nden.  Bazen kimin kime ders  verdiği  konusunda  ikimizin 
de kafası fena halde karışıyordu.  İlk haftalarda bana eziyet gibi gelen  ve  bir ilerleme kaydedemediğim için 
bırakmayı düşündüğüm dersler artık büyük keyif aldığımız  ve karşılıklı öğrendiğimiz sohbetlere dönüşmüş-
tü. Uğur sayesinde diyalogun büyüleyici gücünü keşfetmiştik.  “Oysa  fakültede o kadar pedagoji eğitimi al-
mıştım, nasıl düşünememiştim bunu.”

          Uğur bana o derste  hayatım  boyunca unutamayacağım bir pedagoji dersi vermişti.  Biz  öğretmenler 
eğitime dair karşılaştığımız sorunların çoğuna eğitildiğimiz gibi yaklaşmak yanılgısı içerisine düşeriz,  bu  da
bizi çözümsüzlüğe mahkûm eder genelde. Uğur ile karşılıklı olarak birbirinden öğrenen iki özne olarak aktif 
bir pedagojik etkileşim biçimi geliştirmiştik.  Artık  uysal  bir  dinleyici olan öğrenciyle tatmin edici cevaplar 
veren iyi öğretmen yoktu.  Karşılıklı  birbirinden  öğrenen  iki  özne vardı. Yazının başında aktardığım cümle 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından aday öğretmenler için tavsiye edilen okuma listesinde de yer alan Jacques 
Ranciere’in  Cahil Hoca kitabından…  1818’de Leuven şehrinde hiç Fransızca bilmeyen ancak öğrenmek iste-
yen  Felemenk  öğrencilerle karşı karşıya gelen ve hiç  Felemenkçe bilmeyen Fransız öğretmen Joseph Jaco-
tot’un başından geçenleri anlatıyor  Ranciere.  Benim durumum da öğretmen Jacotot’un durumuna benzi-
yordu biraz.  Ortak bir dil kuramamıştık Uğur ile.  Öğretmen  Jacotot kendince bir yol bulup “zekâların  eşit-
liği” üzerinden öğrencileriyle beraber ortak bil dil kurmuştu.  Çünkü  “Her  insan başkalarının yaptığı ve an-
ladığı her şeyi anlamaya potansiyel olarak kadirdi.”

            Uğur’un gösterdiği yolda epey bir ilerleme kaydetmiştik.  İkimiz  de  bilmediğimiz pek çok şey öğret-
miştik.  Ben taklacı güvercinlerin havada kaç takla attığını,  gökyüzünde  nasıl da  güzel süzüldüğünü;  Uğur, 
adres tarif etmeyi,  mevsimlerin,  ayların adlarını öğrenmişti.  Dönem bitmek üzereydi,  üstüne  düşen  her 
şeyi  layıkıyla yerine getirmişti, iyi bir ödülü hak etmişti öğretmenim Uğur. 

     “Uğur, senin hayatta en sevdiğin şey nedir? Hadi bugün onu yapalım.” 
       “Siyah kola, öğretmenim. En sevdiğim şey; siyah kola içmektir.”
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           Yıllar önce,  Adana’da İsmet İnönü İnşaat  Teknik  ve  Endüstri Meslek 
Lisesi’nde Fransızca öğretmeni olarak çalışıyordum. Mesleğimin en dinamik
 ve heyecanlı yıllarıydı.

          Bilindiği  gibi  Fransızca  dersi  okullarda  fazla  ilgi  görmemekteydi  ve 
gün  geçtikçe öğrenci sayısı azalmaktaydı.  Öyle  bir  an  geldi  ki branşımızla 
ilgili eğitim yapabilecek öğrencimiz  kalmamıştı.  Bu durumda okul müdürü-
müz bana, edebiyat derslerine girmem için teklifte bulunmuştu.  Hiç tered-
düt etmeden kabul etmiştim.

          Beni her haliyle mutlu eden okulumuzun görkemli, kocaman bir bahçesi 
vardı. Bahçesindeki limon, portakal, turunç ağaçlarının yaydığı mistik kokudan 
etkilenmemek mümkün değildi. Hele bir de buna yusufçuk kuşlarının melodileri, 
Çukurova’nın verimli topraklarında alabildiğine şımarmış yeşilliklerle,  okul görevlisi  Saffet Bey’in her gün 
özenle suladığı güllerin muhabbeti eklenince, bu ortamı bırakıp gitmek imkânsız hale gelmişti.

          Okulumuzun kuzeybatı cephesinde yer alan  10-İ sınıfının edebiyat derslerine giriyordum. Bu sınıfın, 
sınıf öğretmenliği de bana verilmişti.  Bin beş yüz öğrencisi bulunan  lisenin en yaramaz, en  problemli öğ-
rencileri sanki o sınıfta toplanmıştı.  Bu durumda onlarla  ders yapmak hayli yorucu oluyordu.  Öğretmen, 
eğitimin gücünü çok ustalıkla kullanmalıydı. Yaramazlığıyla nam salmış öğrencimiz Emre Aydın da bu sınıf-
taydı. 

         Emre, esmer, uzun boylu, kıvırcık saçlı, yapılı, alabildiğine özgür,  aklına eseni yapan bir öğrencimizdi. 
Arkadaşları ona “Emo!” diye seslenirdi. İki yıl üst üste Emo’nun edebiyat derslerine girmiştim. Başına buy-
ruk hallerinin yanı sıra,  ders  anlatırken okulun bahçesine dikilmiş dalgın gözleri,  buruk gülümsemesi, se-
bep olduğu vukuatlarda  kendini hararetle ama biçare savunuşu,  bende bir hüzün uyandırıyordu.  Ateş gi-
bi gözleri,  kıvrak  zekâsının  bir belirtisiydi.  İlgimi çekiyordu bu çocuk.  Her  ne kadar,  her taşın altından 
“Emo” çıksa da, sıradan biri değildi benim gözümde.

         Emre’nin bu hallerini bilen annesi, kimselere görünmeden, onu kontrole gelirdi. Yine böyle bir günde 
Emre, kantinde masaya oturmuş, esprileriyle arkadaşlarını kahkahalara boğarken,  birden karşısında anne
sini gördü. Ortamdaki yumuşak, çocuksu havanın yerini ağır ve elektrikli bir hava aldı. Emre’nin yüzündeki
 muzip gülümseme düştü. Çünkü o, artık çocuk değildi, annesinin burada ne işi vardı? Bu sorularla başı dö
nerken, birkaç kendini bilmezin,  “Emre, bak annen!”,  “Emre, sütünü de içtin mi, bari!” sözleri  kulakların-
da çınlamaya başladı. Gözleri kararan Emre’yi, artık içine düştüğü öfke yönetiyordu.  Kantinde gözüne iliş-
tirdiği döner bıçağını kaptığı gibi, etrafa saldırmaya başladı. Annesinin, “Oğlum, delirdin mi?” sözü üzerine 
bu sefer, bıçağı annesine doğrulttu.  Nöbetçi öğretmenlerin araya girmesiyle bir facia önlenmiş oldu.  Mü-
dür Muavini’nin odasına girdiğimde bitkindi  Emre ama hala öfkeyle soluyordu.  Bu sefer onu nasıl aklaya-
cağımı ben de bilmiyordum. Her olayda, davranışının altında yatan nedeni anlamaya çalışan ben, bu sefer 
biraz çaresiz, odadan ayrıldım.
          

            

kuzulardan, kuşlardan bahsetmeye başladı uzun uzun.  Köye dair, köy hayatına dair muazzam bir bilgiye sa-
hip olduğunu keşfetmeye başlamıştım o an. Kuşların, otların, ağaçların ismini sayıyordu, kuzuların türlü tür-
lü isimlerini  ne zaman yavrulamaya başladıklarını…  Öğrencimin  öğrencisi  olmuştum. “Öğrenciler  ken-
dilerine yüklenen yığma malzemeyi istiflemekle  ne kadar meşgul olurlarsa dünyaya bu dünyanın  dönüştü-
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yen  Felemenk  öğrencilerle karşı karşıya gelen ve hiç  Felemenkçe bilmeyen Fransız öğretmen Joseph Jaco-
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liği” üzerinden öğrencileriyle beraber ortak bil dil kurmuştu.  Çünkü  “Her  insan başkalarının yaptığı ve an-
ladığı her şeyi anlamaya potansiyel olarak kadirdi.”

            Uğur’un gösterdiği yolda epey bir ilerleme kaydetmiştik.  İkimiz  de  bilmediğimiz pek çok şey öğret-
miştik.  Ben taklacı güvercinlerin havada kaç takla attığını,  gökyüzünde  nasıl da  güzel süzüldüğünü;  Uğur, 
adres tarif etmeyi,  mevsimlerin,  ayların adlarını öğrenmişti.  Dönem bitmek üzereydi,  üstüne  düşen  her 
şeyi  layıkıyla yerine getirmişti, iyi bir ödülü hak etmişti öğretmenim Uğur. 
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           Yıl 1998… Öğretmenliğimin en güzel yıllarından biri. Aslında öğret-
menlikte geçirdiğim her yıl benim için hem özel hem de güzel olmuştur. 
Ama o yılı özel ve güzel kılan şey benim Türkmenistan’ın başkenti Aşga-
bat’ta görev yapıyor olmam.
Aşgabat’ta bir lisede hem öğretmen hem de müdür yardımcısı olarak 
çalışıyorum. Güzel bir bahar sabahı… Güzel bir pazar sabahı… Nisan ayı… 
Türkmenistan’dan Türkiye’ye yüksek öğrenim görmek üzere gitmek iste-
yen Türkmen Ortaöğretim öğrencilerinin seçme sınavı. Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılıyor.
          Bir üniversitede salon başkanı olarak görevliyim. Benimle birlikte 
iki tane de görevli gözcü öğretmen var. Hatırladığım kadarıyla birinin adı Gülnara… 
Sınav iki oturum halinde yapılıyor. Birinci oturumda aynen Türkiye’de olduğu gibi branş derslerinden hazır-
lanan sorular var.  İkinci oturum ise yabancı dil sınavı, yani Türkçe. İkinci oturum ihtiyari, yani seçimlik. Öğ-
renci eğer Türkiye’de Türkçe hazırlık sınıfı okumak istemiyorsa bu sınava girmek ve başarmak zorunda.
          İki sınav arasında on dakikalık bir ara var ama bu arada aynen  Türkiye’de uygulanan kurallar geçerli. 
Tuvalet ihtiyacı için dahi olsa salon dışına çıkış yasak. Şayet çıkmışsa tekrar sınava alınmıyor.
          Sınav bütün ciddiyetiyle zamanında başladı. Öğrenciler harıl harıl soruları çözüyor. Salon anfi şeklin-
de ve bir hayli kalabalık. Zaman hızla akıp gidiyor. Derken birinci bölüm sona erdi ve çıkmak isteyen öğren-
ciler sınav kitapçığı ve cevap anahtarını teslim ederek sınıftan ayrıldı.  Kalanlar yabancı dil sınavı Türkçe 
ile yollarına devam edecekler.
           İkinci grup, yani yabancı dil sınavı soru kitapçıklarını dağıtmaya başlamıştık ki;  gözcülerden Gülnara 
yanıma geldi ve:
           --Öğrencilerden biri kendisini tuvalete salmamızı istiyor,  dedi.  Ben  Türkiye’de  alıştığımız ve sıkı bir 
şekilde uyguladığımız kurallar çerçevesinde;
            --Olmaz,  yasak,  salamayız;  dedim ve tabir caizse kestirip attım.
           İkinci oturum sınav da başladı, sürdü ve nihayet o da sona erdi. Gözcü öğretmenler birlikte öğrenci-
lerin sınav kitapçık  ve  cevap anahtarlarını toplamaya başladılar.  Tam  bu  esnada  gözcü öğretmenlerden 
Gülnara dışarıya salmadığımız öğrencinin oturduğu sıranın başında durarak bana seslendi ve şöyle dedi:
           --Hocam, biz öğrenciyi dışarıya salmadık ama o saldı!...
          Ne diyor diye merakla durduğu yere gittim. Gördüğüm manzara karşısında hem hüznü hem tebessü-
mü aynı anda yaşadım. Tebessüm ettim, çünkü bu gerçekten sıra dışı bir durumdu. Üzüldüm, çünkü empa-
ti yaptığımda onun yerinde olsaydım  o vaziyette nasıl toplumun huzuruna çıkardım, diye düşündüm. Ger-
çekten öğrenci bize önemli bir ders vermişti.
          Aradan yıllar geçti.  Bu anıyı her hatırladığımda  ve  dostlarla  paylaştığımda  her seferinde kelimeler 
boğazımda adeta düğümlendi.  Sınav kurallarına göre belki haklıydım,  ama  insani olarak nedense içimde 
hep bir burukluk yaşıyorum…

            

JJ
Mehmet BİLGİN

 Polatlı-Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Okul Müdürü / Meslek Dersleri Öğretmeni
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         Aradan iki ay gibi bir süre geçmişti. Emrelerin sınıfında ders veriyordum ancak  Emre’nin  sınıfta olma-
dığını fark ettim. Bir metin analizi yapıyordum ve öğrenciye metni okumasını söylemiştim.  Sınıf, pür dikkat 
derse yoğunlaşmıştı.  Bir süre sonra, kapı çalındı.   Kim olduğunu tahmin edersiniz:   Emre.  Tüm öğrenciler, 
gözlerini dikmiş, ona bakıyordu.  Yerine oturmasını söyledim.  Emre, kıpkırmızı gözlerle, sendeleyerek yeri-
ne geçti.  Öğrenci,  metni  okumaya devam ederken,  Emre’nin yanına gittim. Tahmin  ettiğim  gibi,  içmişti. 
Gözlerine baktım,  ‘Özür dilerim hocam’ dedi.  Yanından ayrıldım.  Teneffüste yanıma gelip,  yaptığı yanlışa 
ilişkin açıklama yaptı.  Çok şaşırmıştım.  Böyle  bir  davranış beklemiyordum.  Yoksa emeklerimin karşılığını 
almaya mı başlamıştım?

         Eylül ayında, Adana’nın yazdan kalma günlerini yaşıyorduk. Okulumuzun güzel bahçesinde öğretmen-
lerin sıklıkla ziyaret ettikleri,   zamanında  okulun  öğrencileri tarafından  yapılmış olan taş masada,  salkım 
söğütlerin  altında  oturuyorduk.  Kimse,  kışın  gelmesini istemiyordu.  Öğretmenlerin  gür  sesleri  havada
yankılanıyordu.    “Hocam!”   sesiyle,   sağıma  döndüm.  Seslenen   Emre’ydi.  Saçlarını  kısacık  kestirmişti. 
Uzman çavuş olarak göreve gideceğini ve benden helallik almaya  geldiğini söyledi.  Elimi öptü,  vedalaştık.
Diğer öğretmenlerin gıpta eden bakışları arasında gözden kayboldu.

         Yaşamın  günlük  sıkıntılarıyla  boğuşurken   Emre’nin  uzman çavuş olarak görev yaptığı karargâhında, 
eğitim  esnasında  bir  arkadaşının  silahından  çıkan  kaza  kurşunu  sonucu  yaşamını  yitirdiğini  öğrendik. 
Ölümü  ona  hiç  konduramamıştım.  Böylesine  deli  dolu,  hayatı  hızlı  yaşayan bıçkın delikanlıyı son yolcu
luğuna uğurlamanın acısını ve hüznünü yaşamıştım.
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ile yollarına devam edecekler.
           İkinci grup, yani yabancı dil sınavı soru kitapçıklarını dağıtmaya başlamıştık ki;  gözcülerden Gülnara 
yanıma geldi ve:
           --Öğrencilerden biri kendisini tuvalete salmamızı istiyor,  dedi.  Ben  Türkiye’de  alıştığımız ve sıkı bir 
şekilde uyguladığımız kurallar çerçevesinde;
            --Olmaz,  yasak,  salamayız;  dedim ve tabir caizse kestirip attım.
           İkinci oturum sınav da başladı, sürdü ve nihayet o da sona erdi. Gözcü öğretmenler birlikte öğrenci-
lerin sınav kitapçık  ve  cevap anahtarlarını toplamaya başladılar.  Tam  bu  esnada  gözcü öğretmenlerden 
Gülnara dışarıya salmadığımız öğrencinin oturduğu sıranın başında durarak bana seslendi ve şöyle dedi:
           --Hocam, biz öğrenciyi dışarıya salmadık ama o saldı!...
          Ne diyor diye merakla durduğu yere gittim. Gördüğüm manzara karşısında hem hüznü hem tebessü-
mü aynı anda yaşadım. Tebessüm ettim, çünkü bu gerçekten sıra dışı bir durumdu. Üzüldüm, çünkü empa-
ti yaptığımda onun yerinde olsaydım  o vaziyette nasıl toplumun huzuruna çıkardım, diye düşündüm. Ger-
çekten öğrenci bize önemli bir ders vermişti.
          Aradan yıllar geçti.  Bu anıyı her hatırladığımda  ve  dostlarla  paylaştığımda  her seferinde kelimeler 
boğazımda adeta düğümlendi.  Sınav kurallarına göre belki haklıydım,  ama  insani olarak nedense içimde 
hep bir burukluk yaşıyorum…

            

JJ
Mehmet BİLGİN

 Polatlı-Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Okul Müdürü / Meslek Dersleri Öğretmeni

   

N
N

         Aradan iki ay gibi bir süre geçmişti. Emrelerin sınıfında ders veriyordum ancak  Emre’nin  sınıfta olma-
dığını fark ettim. Bir metin analizi yapıyordum ve öğrenciye metni okumasını söylemiştim.  Sınıf, pür dikkat 
derse yoğunlaşmıştı.  Bir süre sonra, kapı çalındı.   Kim olduğunu tahmin edersiniz:   Emre.  Tüm öğrenciler, 
gözlerini dikmiş, ona bakıyordu.  Yerine oturmasını söyledim.  Emre, kıpkırmızı gözlerle, sendeleyerek yeri-
ne geçti.  Öğrenci,  metni  okumaya devam ederken,  Emre’nin yanına gittim. Tahmin  ettiğim  gibi,  içmişti. 
Gözlerine baktım,  ‘Özür dilerim hocam’ dedi.  Yanından ayrıldım.  Teneffüste yanıma gelip,  yaptığı yanlışa 
ilişkin açıklama yaptı.  Çok şaşırmıştım.  Böyle  bir  davranış beklemiyordum.  Yoksa emeklerimin karşılığını 
almaya mı başlamıştım?

         Eylül ayında, Adana’nın yazdan kalma günlerini yaşıyorduk. Okulumuzun güzel bahçesinde öğretmen-
lerin sıklıkla ziyaret ettikleri,   zamanında  okulun  öğrencileri tarafından  yapılmış olan taş masada,  salkım 
söğütlerin  altında  oturuyorduk.  Kimse,  kışın  gelmesini istemiyordu.  Öğretmenlerin  gür  sesleri  havada
yankılanıyordu.    “Hocam!”   sesiyle,   sağıma  döndüm.  Seslenen   Emre’ydi.  Saçlarını  kısacık  kestirmişti. 
Uzman çavuş olarak göreve gideceğini ve benden helallik almaya  geldiğini söyledi.  Elimi öptü,  vedalaştık.
Diğer öğretmenlerin gıpta eden bakışları arasında gözden kayboldu.

         Yaşamın  günlük  sıkıntılarıyla  boğuşurken   Emre’nin  uzman çavuş olarak görev yaptığı karargâhında, 
eğitim  esnasında  bir  arkadaşının  silahından  çıkan  kaza  kurşunu  sonucu  yaşamını  yitirdiğini  öğrendik. 
Ölümü  ona  hiç  konduramamıştım.  Böylesine  deli  dolu,  hayatı  hızlı  yaşayan bıçkın delikanlıyı son yolcu
luğuna uğurlamanın acısını ve hüznünü yaşamıştım.
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                   02 Nisan 1993  günü  Ağrı  merkez  Yakınca Köyü’nde  öğretmenliğe 
başladım  ve burada yaşadığım bir olayı  ( bir çocuktan aldığım dersi ) hayatım 
boyunca hiç unutmadım.
          Erzurum’da  askerliğimi yedek subay olarak yaptığım son günlerde ordu-
da subay olarak kalabileceğim teklifi gelmişti.  Fakat ben hep öğretmen olmak 
istemiştim pırıl pırıl öğrenciler yetiştirecektim.  Bu öneriyi kabul etmedim.  Ye-
dek subaylığım sırasında da Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik atamalarına 
başvurmuş tayinim Ağrı’ya çıkmıştı.  Askerlik görevim yüzünden öğretmenliği-
mi ertelemiştim.  Askerliğim bitince hemen  Ağrı’ya gittim.  Ben Ankara’da bü-
yüdüm çocukluğum,  gençliğim  ve  tüm eğitim hayatım Ankara’da geçti. Erzu-
rum’da  yedek  subay olarak bulundum.  Doğu  Anadolu  ile  ilgili  olarak  biraz 

bilgim artmıştı fakat  Ağrı’nın bu kadar geri kalmış olabileceğini hiç düşünmemiştim. Büyük bir hayal kırıklı-
ğından sonra oldukça yoksul Yakınca Köyü’nde 02 Nisan 1993’te sınıf öğretmeni   (Sonradan  kendi  branşı-
ma geçtim.) olarak göreve başladım. Okulda dört derslik vardı.  Yakınca  Köyü’nde  iki  lojman vardı birinde 
okul müdürü  ve  ailesi diğerinde de  üç bayan öğretmen kalıyordu. Bana da köy içinde toprak damlı, sıvası, 
zemini  ve  damı toprak, banyosu olmayan, tuvaleti dışarıda, elektrik tesisatı olmayan (sonradan komşu ev-
den elektrik alındı)   ve  ilk yağmurda tavanından su damlayan bir ev buldular orada kalmaya başladım.  Bu 
eve Ağrı’dan aldığım birkaç eşyayı yerleştirdim (bir yatak küçük tüp dört tava ve bir radyo ) ve artık hayelle-
rini  kurduğum  öğretmenlik  mesleğini  yapmaya  hazırdım.

         Nisan ayında öğretmenliğe başladığım için  bana sınıf vermediler zaten fazladan ders yapılacak sınıfta 
yoktu. Okulda dört derslik olduğu için bazı sınıflarda karma eğitim yapılıyordu.  Mesleğimin ikinci gününde 
okul müdürünün yıkık dökük odasında oturarak  veya  köyün içinde dolaşarak (Her taraf çamur  ve  hayvan 
gübresi ile kaplıydı.)  biraz zaman geçirdim.  Öğretmenliğimin  üçüncü  gününde (05 Nisan 1993) bayan öğ-
retmenlerden  biri  rahatsızlanınca  Okul Müdürü  Ömer  Bey  (Kendisi Ağrılıydı.)  benim birinci sınıfa derse 
girmemi rica etti.
         Ben; Hocam birinci sınıfta ne yapacağım? dedim.

         Ömer Bey; Aman ne var bunda korkmana gerek yok onlara resim çizdir.

        Ben ilk defa  bir  sınıfa girecektim ve çok heyecanlıydım.  Sınıfa  girdim kıyafetleri perişan  on yedi tane 
birinci sınıf öğrencisi oldukça kötü sıralar,  kirli duvarlar  ve  ortada kocaman   bir   soba  (Hiç  böyle  düşün-
memiştim.)  çocuklar kendi aralarında da Kürtçe konuşuyorlardı.  Ben bu  çocukların  Türkçe  bildiklerinden  
de emin değildim.  Çocuklar ayağa kalktı ve elimle oturmalarını işaret ettim. Öğretmen olarak ilk dersim ve 
çok heycanlıydım.
        Ben; Yüksek sesle çocuklar resim defterinizi ve boyalarınızı  çıkartın resim yapacağız.  Dedim. Çocuklar 
oldukça yıpranmış olan defterlerini ve kurşun kalemlerini çıkardılar. 

        Ben;  Çocuklar resim defterlerinizi  ve  boyalarınızı  çıkartın diyerek çocukları bir daha uyardım.  Sınıfta 
değişen bir şey olmadı.  Ben de bu çocuklar Türkçeyi bilmiyorlar diyerek çok da ısrar etmedim.

       

Ben  çocuklara yüksek  sesle  seslenirken  bir  yandan  da  tahtaya  çilek,  erik  ve  kiraz yazarak   mevsimin  
de  ilkbahar  olduğunu  düşünerek  Ankara’da  manavlarda  görülmeye başlayan  ve canımın da çok çektiği  
bu meyveleri çizmelerini   istedim.

       Ben sınıfta  öğretmenliğimin  ilk   gününün  heyecanı  ile  öğrencilerin  arasında gezinmeye   başladım. 
Yıllardır  öğretmen  olmayı  hayal etmiştim  ve  bunu  başarmıştım.  Fakat  öğrencilerin  hiç biri bir şey  çiz-
miyordu.  Bir tuhaflık  var ama anlamıyordum. Ben onlara her çocuğun seveceği  ve   çizmesinin  de  basit  
olduğu  meyveleri  çizmelerini  istemiştim. Ben tekrar yüksek sesle bir öğretmen  edasıyla ve  ilk  dersimin  
verdiği  heyecan  ve mutlulukla  çocuklara  haydi  çocuklar  bunları  çok  kolay  çizebilirsiniz. Dedim.

       Ben sınıf içinde gezinmeye devam ediyordum  fakat  defterlere  bir şey çizilmiyordu  biraz da  kızmaya 
başlamıştım  bu  kadar  basit  bir resim nasıl  çizilmez. Haydi  çocuklar çizmeye başlayın diye tekrar seslen-
dim.  Ben sınıfta sıralar arasında geziniyordum değişen bir şey yok.  Biraz da  sesimi  yükselterek sınıfa ço-
cuklar neden çizmiyorsunuz?  Diyerek seslendim. Bir terslik var ama çözemiyordum bu meyveleri tüm ço-
cuklar  çok  sever  ve  bilir  diye  düşünüyordum.

        Sonradan  annesinin  Türk  olduğunu  öğrendiğim  adı  Zemzem  olan  bir  kız çocuğu parmak kaldırdı.
        Zemzem; Ögretmen  biz  bunların  ne  olduğunu bilmiyoz.  Dedi.
        Ben  bir anda  şok  geçirdim  neye  uğradığımı şaşırdım.   Bir  anda  öğretmenliğimden  ve insanlığım-
dan utandım.   Ben çocukların bu meyveleri görmediklerine veya yemediklerine hiç ihtimal vermemiştim.
 Dünyadaki tüm çocuklar bu meyvelere bayılır. Sanki dünya üstüme yıkıldı.  Kendime o  kadar kızdım ki 
sınıftan ağlayarak çıktım ve okul bahçesi  ile  bitişik  olan  köy mezarlığına   giderek   gece   on  bire  kadar 
saatlerce  ağladım.  Köylüler  benim  delirdiğimi düşünmüşler.  Ben  sınıftan  ağlayarak  çıkınca  Ömer  Bey 
çocuklara;  Yaramazlık  yapıyorsunuz  gelen  öğretmenler hemen gidiyor  size öğretmen dayandırmıyorum 
diyerek kızmış.

        İnsan ne  kadar  eğitimli  olursa  olsun  görev  yaptığı  ortamı ve şartları iyi bilmelidir. Ben öğretmenlik
mesleğimin  en  büyük   dersini  yirmi  üç  yıl  önce  küçücük  bir kız  çocuğu  olan   Zemzem’den öğrendim. 
Bazen bu olay rüyalarıma girer.  Bu olayı hiç  unutmadım.  Her  sınıfa  girdiğimde derse başadığımda yaşa-
dığım bu olay aklıma gelir.
   
      
                                               ÖGRETMEN  BİZ  BUNLARIN  NE OLDUĞUNU BİLMİYOZ.
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                   02 Nisan 1993  günü  Ağrı  merkez  Yakınca Köyü’nde  öğretmenliğe 
başladım  ve burada yaşadığım bir olayı  ( bir çocuktan aldığım dersi ) hayatım 
boyunca hiç unutmadım.
          Erzurum’da  askerliğimi yedek subay olarak yaptığım son günlerde ordu-
da subay olarak kalabileceğim teklifi gelmişti.  Fakat ben hep öğretmen olmak 
istemiştim pırıl pırıl öğrenciler yetiştirecektim.  Bu öneriyi kabul etmedim.  Ye-
dek subaylığım sırasında da Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik atamalarına 
başvurmuş tayinim Ağrı’ya çıkmıştı.  Askerlik görevim yüzünden öğretmenliği-
mi ertelemiştim.  Askerliğim bitince hemen  Ağrı’ya gittim.  Ben Ankara’da bü-
yüdüm çocukluğum,  gençliğim  ve  tüm eğitim hayatım Ankara’da geçti. Erzu-
rum’da  yedek  subay olarak bulundum.  Doğu  Anadolu  ile  ilgili  olarak  biraz 

bilgim artmıştı fakat  Ağrı’nın bu kadar geri kalmış olabileceğini hiç düşünmemiştim. Büyük bir hayal kırıklı-
ğından sonra oldukça yoksul Yakınca Köyü’nde 02 Nisan 1993’te sınıf öğretmeni   (Sonradan  kendi  branşı-
ma geçtim.) olarak göreve başladım. Okulda dört derslik vardı.  Yakınca  Köyü’nde  iki  lojman vardı birinde 
okul müdürü  ve  ailesi diğerinde de  üç bayan öğretmen kalıyordu. Bana da köy içinde toprak damlı, sıvası, 
zemini  ve  damı toprak, banyosu olmayan, tuvaleti dışarıda, elektrik tesisatı olmayan (sonradan komşu ev-
den elektrik alındı)   ve  ilk yağmurda tavanından su damlayan bir ev buldular orada kalmaya başladım.  Bu 
eve Ağrı’dan aldığım birkaç eşyayı yerleştirdim (bir yatak küçük tüp dört tava ve bir radyo ) ve artık hayelle-
rini  kurduğum  öğretmenlik  mesleğini  yapmaya  hazırdım.

         Nisan ayında öğretmenliğe başladığım için  bana sınıf vermediler zaten fazladan ders yapılacak sınıfta 
yoktu. Okulda dört derslik olduğu için bazı sınıflarda karma eğitim yapılıyordu.  Mesleğimin ikinci gününde 
okul müdürünün yıkık dökük odasında oturarak  veya  köyün içinde dolaşarak (Her taraf çamur  ve  hayvan 
gübresi ile kaplıydı.)  biraz zaman geçirdim.  Öğretmenliğimin  üçüncü  gününde (05 Nisan 1993) bayan öğ-
retmenlerden  biri  rahatsızlanınca  Okul Müdürü  Ömer  Bey  (Kendisi Ağrılıydı.)  benim birinci sınıfa derse 
girmemi rica etti.
         Ben; Hocam birinci sınıfta ne yapacağım? dedim.

         Ömer Bey; Aman ne var bunda korkmana gerek yok onlara resim çizdir.

        Ben ilk defa  bir  sınıfa girecektim ve çok heyecanlıydım.  Sınıfa  girdim kıyafetleri perişan  on yedi tane 
birinci sınıf öğrencisi oldukça kötü sıralar,  kirli duvarlar  ve  ortada kocaman   bir   soba  (Hiç  böyle  düşün-
memiştim.)  çocuklar kendi aralarında da Kürtçe konuşuyorlardı.  Ben bu  çocukların  Türkçe  bildiklerinden  
de emin değildim.  Çocuklar ayağa kalktı ve elimle oturmalarını işaret ettim. Öğretmen olarak ilk dersim ve 
çok heycanlıydım.
        Ben; Yüksek sesle çocuklar resim defterinizi ve boyalarınızı  çıkartın resim yapacağız.  Dedim. Çocuklar 
oldukça yıpranmış olan defterlerini ve kurşun kalemlerini çıkardılar. 

        Ben;  Çocuklar resim defterlerinizi  ve  boyalarınızı  çıkartın diyerek çocukları bir daha uyardım.  Sınıfta 
değişen bir şey olmadı.  Ben de bu çocuklar Türkçeyi bilmiyorlar diyerek çok da ısrar etmedim.

       

Ben  çocuklara yüksek  sesle  seslenirken  bir  yandan  da  tahtaya  çilek,  erik  ve  kiraz yazarak   mevsimin  
de  ilkbahar  olduğunu  düşünerek  Ankara’da  manavlarda  görülmeye başlayan  ve canımın da çok çektiği  
bu meyveleri çizmelerini   istedim.

       Ben sınıfta  öğretmenliğimin  ilk   gününün  heyecanı  ile  öğrencilerin  arasında gezinmeye   başladım. 
Yıllardır  öğretmen  olmayı  hayal etmiştim  ve  bunu  başarmıştım.  Fakat  öğrencilerin  hiç biri bir şey  çiz-
miyordu.  Bir tuhaflık  var ama anlamıyordum. Ben onlara her çocuğun seveceği  ve   çizmesinin  de  basit  
olduğu  meyveleri  çizmelerini  istemiştim. Ben tekrar yüksek sesle bir öğretmen  edasıyla ve  ilk  dersimin  
verdiği  heyecan  ve mutlulukla  çocuklara  haydi  çocuklar  bunları  çok  kolay  çizebilirsiniz. Dedim.

       Ben sınıf içinde gezinmeye devam ediyordum  fakat  defterlere  bir şey çizilmiyordu  biraz da  kızmaya 
başlamıştım  bu  kadar  basit  bir resim nasıl  çizilmez. Haydi  çocuklar çizmeye başlayın diye tekrar seslen-
dim.  Ben sınıfta sıralar arasında geziniyordum değişen bir şey yok.  Biraz da  sesimi  yükselterek sınıfa ço-
cuklar neden çizmiyorsunuz?  Diyerek seslendim. Bir terslik var ama çözemiyordum bu meyveleri tüm ço-
cuklar  çok  sever  ve  bilir  diye  düşünüyordum.

        Sonradan  annesinin  Türk  olduğunu  öğrendiğim  adı  Zemzem  olan  bir  kız çocuğu parmak kaldırdı.
        Zemzem; Ögretmen  biz  bunların  ne  olduğunu bilmiyoz.  Dedi.
        Ben  bir anda  şok  geçirdim  neye  uğradığımı şaşırdım.   Bir  anda  öğretmenliğimden  ve insanlığım-
dan utandım.   Ben çocukların bu meyveleri görmediklerine veya yemediklerine hiç ihtimal vermemiştim.
 Dünyadaki tüm çocuklar bu meyvelere bayılır. Sanki dünya üstüme yıkıldı.  Kendime o  kadar kızdım ki 
sınıftan ağlayarak çıktım ve okul bahçesi  ile  bitişik  olan  köy mezarlığına   giderek   gece   on  bire  kadar 
saatlerce  ağladım.  Köylüler  benim  delirdiğimi düşünmüşler.  Ben  sınıftan  ağlayarak  çıkınca  Ömer  Bey 
çocuklara;  Yaramazlık  yapıyorsunuz  gelen  öğretmenler hemen gidiyor  size öğretmen dayandırmıyorum 
diyerek kızmış.

        İnsan ne  kadar  eğitimli  olursa  olsun  görev  yaptığı  ortamı ve şartları iyi bilmelidir. Ben öğretmenlik
mesleğimin  en  büyük   dersini  yirmi  üç  yıl  önce  küçücük  bir kız  çocuğu  olan   Zemzem’den öğrendim. 
Bazen bu olay rüyalarıma girer.  Bu olayı hiç  unutmadım.  Her  sınıfa  girdiğimde derse başadığımda yaşa-
dığım bu olay aklıma gelir.
   
      
                                               ÖGRETMEN  BİZ  BUNLARIN  NE OLDUĞUNU BİLMİYOZ.
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           1996 yılının 2. Dönemi ramazan ayının bir öğleden sonrasıydı.  3/H sınıfı öğ-
    retmeni  Asiye SELİM  “Müdür bey velilerle dördüncü saat bir toplantı yapabilir 
    miyim?” dedi.  Ben de kendisine veli toplantılarının normalde  cumartesi  günü 
    yapıldığını, kendisinin de cumartesi günü yapabileceğini söyledim. Asiye Öğret-
    men; cumartesi günü  önemli işlerinin olduğunu bunun  için bir ders saati süre-
    since  veli  toplantısı  yapmak istediğini ısrarla söyleyince;  öğrencilere  bu  ders 
    saati süresince “Kim ve nerede bakacak?” dedim.  “Sınıf temsilcisi Saadet hanı-
    mın kontrolünde bahçede oyun oynayacaklar.” dedi. Öğretmenin ısrarlı olduğu-
    nu görünce velilerle iletişimine engel olmamak düşüncesiyle; “Öğretmenim  ilk 
    ve son  kez müsaade ediyorum.” dedim.
      
      

          Öğrencimizin adının “Sevim” olduğunu annesi ağlarken Sevim’im ifadelerinden anladım.  Yola koyul-
duk, ambulans yol aldıkça trafik adeta kitleniyordu.  Sevim  hala  baygın yatıyor anne  ve  ben kızımızın ba-
şında adeta bir ümit ışığını arıyorduk. Bazen asker şoföre “şu trafiği hızlı geç dercesine,  bazen de  trafikte-
ki taşıtlara, ne olur çekilin de biz hastaneye yetişelim dercesine bakıyordum. Yine dönüp Sevim’e “Ne  olur 
biraz daha dayan!” diye içimden geçiriyordum.  Dış kapı güzergâhında sanki  Cankurtaran  can  almak  için 
durmuştu. Trafik yoğunluğundan içinde bulunduğumuz ambulans kımıldayamaz duruma gelmişti. İftar vak-
ti yaklaştıkça araç yoğunluğundan bir metre  kare asfalt  göremiyordum.  Başımı  iki  elimin  arasına  aldım. 
Allah’ıma dua ettim.  Başka yapacak bir şeyim kalmamıştı.  Ambulansımızın siren sesini  artık  duyamaz  ol-
muştum. Ulus’taki heykele yaklaşmak üzereydik. Sevim aniden kalktı. Ağzından tahminen bir iki sürahi kan 
boşalttı.  Tekrar baygın halde yattı.  Anne feryatları yükseltiyor,  ben onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Bir 
yandan da şoförün arkasındaki cama vurarak siren sesleriyle hızlı yol almasını istiyordum. 

          Anne sürekli Sevim’im…! Sevim’im…! diye ağlıyordu. Sevim ise hala baygındı. Sevim’in öldüğünü  sa-
nıyor ve hastaneye varmış olduğumuzun bana pek bir şey ifade etmediğini düşünüyordum.  Oruçluydum, 
yaşadığım korku, sıkıntı ve heyecandan ağzım kurumuş, dilim damağıma yapışmıştı. İtfaiye meydanına gel-
diğimizde akşam ezanının okunduğunu duydum.  İbn-i Sina  Hastanesinin  aciline  girdiğimizde hemşireler 
ve hasta bakıcılar sedyeyle bizi bekliyorlardı.  Sevim’i  hemen sedyeye alıp götürdüler. Ama  ben  de  artık 
dayanamadım ve fenalaştım. Beni bir banka oturttular ve su verdiler. Sinirlerim artık boşaldı  ve ağlamaya 
başladım. Kan ter içindeydim. Yaklaşık on beş dakika kadar o  sinir bozukluğu içinde ağladım ağladıkça sa-
kinledim. Yanıma hızlıca bir hemşire yanaştı. “Korkmayın,  kızımızın ölüm tehlikesi yok.” dedi.  Ama benim 
ambulansta kan kustuğu gözümün önüne gelmişti ki “dişleri kırılmış  ve  çok kanamış,  baygın  olduğu  için 
hepsi midesine gitmiş, mideye giden kan bir süre sonra kusma yoluyla dışarı çıkmış.” dedi. Ölüm tehlikesi-
nin olmadığını duyduğum anda bir rüyadaydım  sanki  çocuk kurtulmuştu ve hayati tehlikesi yoktu. Allah’-
ıma şükrettim…   O akşam karanlığı sanki bir anda aydınlandı ve ben yaşadığım o kadar korkuyu  ve  stresi 
bir anda unutuverdim.

        Bir hafta boyunca Sevim’in tedavisini hastanede takip ettim kırılan dişlerini yaptırdım, artık bu öğren-
ciyle kızım gibi özel bir bağ oluşmuştu.  Sevim bizi çok korkutmuştu ama  Allah’tan  daha kötü bir durumla 
karşılaşmamıştık, korktuğumuz başımıza gelmemişti. Bu  olay üniversite  yıllarımda bir  hocamın söylediği  
“İğne deliğinden deve geçebilir.”  sözünü hatırlattı. Kuraldan taviz vermenin işleyen  sistemin paydaşlarına 
nasıl zarar verdiğini daha iyi anlamış oldum.

Zil çalmıştı. Üç bin beş yüz öğrenci mevcutlu okula adeta ölüm sessizliği çökmüştü. Hava çok güzeldi. Dışarı 
çıktım. 3/H sınıfının öğrencileri, kantinin üzerinde yer alan terasta kızlar köşe kapmaca oynuyordu, erkekler 
de aşağıda koşup oynuyorlardı. Sınıf temsilcisine  “Saadet Hanım aman! Öğrencileri dikkatli izle, kontrolün-
den çıkarma.” dedim. Saadet Hanım da “Müdür Bey merak etmeyin ben bakıyorum.” dedi.

      Müdür odası, tarihi bina olan “A Blok” ana bina girişinin soldan ilk kapısıydı. Binanın altında kalorifer ka-
zan dairesi vardı.  Binaya taş merdivenle  yedi/sekiz  basamak çıkılarak giriliyordu.  Ana binanın  ön bahçesi 
okul kantininin tavan betonuydu. Öğrenciler  yaklaşık  dört  metre  yükseklikten  aşağıya  düşmesinler  diye 
çevresine bir metre yüksekliğinde demir korkulukla çevrilmişti.

      Gürültüden inleyen okulda yalnız gibiydim.  İçimde  bir  durgunluk  vardı.  Odama  döndüm.  Koltuğuma 
oturdum. Canım fazla bir şey yapmak istemiyordu.  Masanın üzerindeki  genelgeyi okumaya başladım.  Beş 
dakika  geçmemişti  ki  önce kızım  elleri  havada  ba….! ba…..! ba…..!  diye kesik kesik bir şeyler söylemeye 
çalışarak içeri girdi.  Yüzü soluktu, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. “ Kızım ne diyorsun!  Ne oldu!” dedim konu-
şamadı. Kızım adeta dili tutulmuştu. 
Diğer arkadaşlarda peşinden içeri girdiler. Onlar da panik içindeydiler. İçlerinde olayı ifade  edecek cümleyi 
tamamlayacak kimse çıkmadı. Bir şeyler olduğunu kekeme konuşmalarından ve panik hallerinden anladım. 
Dışarı fırladım! Baktım bahçede bir şey yok. Hızlıca merdivenlerden alt bahçeye indim. Kantinin güneyinde 
yerde yaralı bir kız öğrenci yatıyordu.  Saadet Hanım  ve  öğrenciler etrafına toplanmıştı.  Kan  revan  içinde 
baygın halde buldum. Kızın başını tuttum. Hemen “Ne oldu?” dedim. “Kantinin  korkuluklarından aşağı sar-
karken, baş aşağı betona düştü.” dediler. Düştüğü mesafe korkuluk yüksekliği ile birlikte dört metreden da-
ha fazla idi. Bu tam bir felaketti.  Öğrencinin beyin kanaması, iç kanama geçirme tehlikesi film şeridi gibi gö-
zümün önünden geçti. Bir şeyler yapmalıydım. Hemen ambulansın aranmasını söyledim. Ama geç geleceği 
düşüncesiyle kendi arabama aldım. Hastaneye hareket etmeden önce Müdür Başyardımcısı Servet ŞİMŞEK 
Bey’den ailesine haber vermesini istedim. Dörtlüleri yaktım.  Beş dakika içinde GATA Tıp Merkezinin acil bö-
lümüne ulaştım Kızımız sedyeyle acile aldılar. Acilde ilk müdahaleyi yaptılar. Askeri ambulansla bizi  İbn-i Si-
na Hastanesi’nin aciline sevk ettiler. Ambulans hareket etmek üzereydi ki annesi yetişti. Hemen ambulansa 
aldık. Ağlayarak kızının üzerine kapanmak istedi. Onu teselli etmeye çalıştım. İnanın teselli edilecek biri var 
ise, o da bendim. Ama her şeye rağmen güçlü olmaya çalışıyordum. 
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           1996 yılının 2. Dönemi ramazan ayının bir öğleden sonrasıydı.  3/H sınıfı öğ-
    retmeni  Asiye SELİM  “Müdür bey velilerle dördüncü saat bir toplantı yapabilir 
    miyim?” dedi.  Ben de kendisine veli toplantılarının normalde  cumartesi  günü 
    yapıldığını, kendisinin de cumartesi günü yapabileceğini söyledim. Asiye Öğret-
    men; cumartesi günü  önemli işlerinin olduğunu bunun  için bir ders saati süre-
    since  veli  toplantısı  yapmak istediğini ısrarla söyleyince;  öğrencilere  bu  ders 
    saati süresince “Kim ve nerede bakacak?” dedim.  “Sınıf temsilcisi Saadet hanı-
    mın kontrolünde bahçede oyun oynayacaklar.” dedi. Öğretmenin ısrarlı olduğu-
    nu görünce velilerle iletişimine engel olmamak düşüncesiyle; “Öğretmenim  ilk 
    ve son  kez müsaade ediyorum.” dedim.
      
      

          Öğrencimizin adının “Sevim” olduğunu annesi ağlarken Sevim’im ifadelerinden anladım.  Yola koyul-
duk, ambulans yol aldıkça trafik adeta kitleniyordu.  Sevim  hala  baygın yatıyor anne  ve  ben kızımızın ba-
şında adeta bir ümit ışığını arıyorduk. Bazen asker şoföre “şu trafiği hızlı geç dercesine,  bazen de  trafikte-
ki taşıtlara, ne olur çekilin de biz hastaneye yetişelim dercesine bakıyordum. Yine dönüp Sevim’e “Ne  olur 
biraz daha dayan!” diye içimden geçiriyordum.  Dış kapı güzergâhında sanki  Cankurtaran  can  almak  için 
durmuştu. Trafik yoğunluğundan içinde bulunduğumuz ambulans kımıldayamaz duruma gelmişti. İftar vak-
ti yaklaştıkça araç yoğunluğundan bir metre  kare asfalt  göremiyordum.  Başımı  iki  elimin  arasına  aldım. 
Allah’ıma dua ettim.  Başka yapacak bir şeyim kalmamıştı.  Ambulansımızın siren sesini  artık  duyamaz  ol-
muştum. Ulus’taki heykele yaklaşmak üzereydik. Sevim aniden kalktı. Ağzından tahminen bir iki sürahi kan 
boşalttı.  Tekrar baygın halde yattı.  Anne feryatları yükseltiyor,  ben onu sakinleştirmeye çalışıyordum. Bir 
yandan da şoförün arkasındaki cama vurarak siren sesleriyle hızlı yol almasını istiyordum. 

          Anne sürekli Sevim’im…! Sevim’im…! diye ağlıyordu. Sevim ise hala baygındı. Sevim’in öldüğünü  sa-
nıyor ve hastaneye varmış olduğumuzun bana pek bir şey ifade etmediğini düşünüyordum.  Oruçluydum, 
yaşadığım korku, sıkıntı ve heyecandan ağzım kurumuş, dilim damağıma yapışmıştı. İtfaiye meydanına gel-
diğimizde akşam ezanının okunduğunu duydum.  İbn-i Sina  Hastanesinin  aciline  girdiğimizde hemşireler 
ve hasta bakıcılar sedyeyle bizi bekliyorlardı.  Sevim’i  hemen sedyeye alıp götürdüler. Ama  ben  de  artık 
dayanamadım ve fenalaştım. Beni bir banka oturttular ve su verdiler. Sinirlerim artık boşaldı  ve ağlamaya 
başladım. Kan ter içindeydim. Yaklaşık on beş dakika kadar o  sinir bozukluğu içinde ağladım ağladıkça sa-
kinledim. Yanıma hızlıca bir hemşire yanaştı. “Korkmayın,  kızımızın ölüm tehlikesi yok.” dedi.  Ama benim 
ambulansta kan kustuğu gözümün önüne gelmişti ki “dişleri kırılmış  ve  çok kanamış,  baygın  olduğu  için 
hepsi midesine gitmiş, mideye giden kan bir süre sonra kusma yoluyla dışarı çıkmış.” dedi. Ölüm tehlikesi-
nin olmadığını duyduğum anda bir rüyadaydım  sanki  çocuk kurtulmuştu ve hayati tehlikesi yoktu. Allah’-
ıma şükrettim…   O akşam karanlığı sanki bir anda aydınlandı ve ben yaşadığım o kadar korkuyu  ve  stresi 
bir anda unutuverdim.

        Bir hafta boyunca Sevim’in tedavisini hastanede takip ettim kırılan dişlerini yaptırdım, artık bu öğren-
ciyle kızım gibi özel bir bağ oluşmuştu.  Sevim bizi çok korkutmuştu ama  Allah’tan  daha kötü bir durumla 
karşılaşmamıştık, korktuğumuz başımıza gelmemişti. Bu  olay üniversite  yıllarımda bir  hocamın söylediği  
“İğne deliğinden deve geçebilir.”  sözünü hatırlattı. Kuraldan taviz vermenin işleyen  sistemin paydaşlarına 
nasıl zarar verdiğini daha iyi anlamış oldum.

Zil çalmıştı. Üç bin beş yüz öğrenci mevcutlu okula adeta ölüm sessizliği çökmüştü. Hava çok güzeldi. Dışarı 
çıktım. 3/H sınıfının öğrencileri, kantinin üzerinde yer alan terasta kızlar köşe kapmaca oynuyordu, erkekler 
de aşağıda koşup oynuyorlardı. Sınıf temsilcisine  “Saadet Hanım aman! Öğrencileri dikkatli izle, kontrolün-
den çıkarma.” dedim. Saadet Hanım da “Müdür Bey merak etmeyin ben bakıyorum.” dedi.

      Müdür odası, tarihi bina olan “A Blok” ana bina girişinin soldan ilk kapısıydı. Binanın altında kalorifer ka-
zan dairesi vardı.  Binaya taş merdivenle  yedi/sekiz  basamak çıkılarak giriliyordu.  Ana binanın  ön bahçesi 
okul kantininin tavan betonuydu. Öğrenciler  yaklaşık  dört  metre  yükseklikten  aşağıya  düşmesinler  diye 
çevresine bir metre yüksekliğinde demir korkulukla çevrilmişti.

      Gürültüden inleyen okulda yalnız gibiydim.  İçimde  bir  durgunluk  vardı.  Odama  döndüm.  Koltuğuma 
oturdum. Canım fazla bir şey yapmak istemiyordu.  Masanın üzerindeki  genelgeyi okumaya başladım.  Beş 
dakika  geçmemişti  ki  önce kızım  elleri  havada  ba….! ba…..! ba…..!  diye kesik kesik bir şeyler söylemeye 
çalışarak içeri girdi.  Yüzü soluktu, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. “ Kızım ne diyorsun!  Ne oldu!” dedim konu-
şamadı. Kızım adeta dili tutulmuştu. 
Diğer arkadaşlarda peşinden içeri girdiler. Onlar da panik içindeydiler. İçlerinde olayı ifade  edecek cümleyi 
tamamlayacak kimse çıkmadı. Bir şeyler olduğunu kekeme konuşmalarından ve panik hallerinden anladım. 
Dışarı fırladım! Baktım bahçede bir şey yok. Hızlıca merdivenlerden alt bahçeye indim. Kantinin güneyinde 
yerde yaralı bir kız öğrenci yatıyordu.  Saadet Hanım  ve  öğrenciler etrafına toplanmıştı.  Kan  revan  içinde 
baygın halde buldum. Kızın başını tuttum. Hemen “Ne oldu?” dedim. “Kantinin  korkuluklarından aşağı sar-
karken, baş aşağı betona düştü.” dediler. Düştüğü mesafe korkuluk yüksekliği ile birlikte dört metreden da-
ha fazla idi. Bu tam bir felaketti.  Öğrencinin beyin kanaması, iç kanama geçirme tehlikesi film şeridi gibi gö-
zümün önünden geçti. Bir şeyler yapmalıydım. Hemen ambulansın aranmasını söyledim. Ama geç geleceği 
düşüncesiyle kendi arabama aldım. Hastaneye hareket etmeden önce Müdür Başyardımcısı Servet ŞİMŞEK 
Bey’den ailesine haber vermesini istedim. Dörtlüleri yaktım.  Beş dakika içinde GATA Tıp Merkezinin acil bö-
lümüne ulaştım Kızımız sedyeyle acile aldılar. Acilde ilk müdahaleyi yaptılar. Askeri ambulansla bizi  İbn-i Si-
na Hastanesi’nin aciline sevk ettiler. Ambulans hareket etmek üzereydi ki annesi yetişti. Hemen ambulansa 
aldık. Ağlayarak kızının üzerine kapanmak istedi. Onu teselli etmeye çalıştım. İnanın teselli edilecek biri var 
ise, o da bendim. Ama her şeye rağmen güçlü olmaya çalışıyordum. 
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      Ben, sürekli burnu akan, cılız, küçük kız, anımsar mısınız beni? Şimdi gelsem
kapınızı çalsam, kim bu kadın diye bakar, yüzümde tanıdık bir iz arar, bulamazsı-
nız bilirim.  Kızıl dalgalı saçlarınız, kızıl bıyıklarınız, yüzünüzün her noktasını kap-
layan,  hatta gözlerinizin içinde  bile  olan çillerinizle sanki  başka bir dünyadan, 
masallar  diyarından  kopmuş  gelmiş gibiydiniz o küçük kız için.  Daha önce hiç 
görmemişti ki sizin gibi saçları, bıyıkları, çilleri olan birini. Sanki dünyada bir tek 
siz öyleydiniz, başka kimse yoktu. Bir de yıllar sonra resmini gördüğü büyük şair. 
       Küçük kız,  köyünden yeni gelmişti.  Özlüyordu,  ağaçların birbirine geçerek,
 adeta yeşil bir tünel oluşturduğu patika yolu, özlüyordu baharda karların erime-
siyle coşan, sonra durulan, yazın sularında serinlediği dereyi, özlüyordu derenin 
kıyısındaki iki katlı,  eski,  ahşap evi, özlüyordu çay bahçelerini, özlüyordu çürük 

          Bir bahar gününde Kayseri İlahiyat Fakültesi mezunu olarak askere eş, 
dost, akraba, arkadaş uğurlamasıyla gittik. Altı ay diye başladığımız tezkere-
nin son demlerinde üç ay daha eklendi. Bu sıralarda öğretmenlik müracaat-
ları başladı.  Öğretmenlik  başvurusunu  yaptıktan sonra birliğe dönünce ar-
kadaşlara  “Şimdi verirler bizi Tunceli’ye,  biz de gideriz.” diye sohbet etme-
mizden sonra açılanan sonuçlarla  Tunceli yolu göründü.  Terhisten  hemen 
sonra göreve başladım, bir bir arkadaşlar geliyorlardı. Üç gün, beş gün aray-
la atananlar öğretmenevinde toplanıyordu. Hayat bize çok şeyler öğretmiş, 
ilk yarıyıl yazılıları yapılmış,  notlar idareye verilmiş,  notları  inceleyen okul 
müdürümüz  Murat Bey’in dikkatini çekmiş  “Muhammet Hocam  ne  güzel 
farklı notlar var. İşte gerçekçi ölçüm bu.” diyerek memnuniyetini ifade etmiş-
ti. Aradan yıllar geçti Ankara’ya tayin olunduk. Her gittiğimiz yer bizim için bir okul oldu. Ülkemizin her tür 
katmanından insanlarla muhatap olduk. Onların zihnine, düşünce dünyasına dokunduk. Bize en dokunanı 
da bir gün dokuzuncu sınıf öğrencilerine ilk yazılıyı yaparken bir öğrencimizin hal ve tavırları oldu. “Hayır-
dır yavrum, sıra mı dar geldi? Sıraları öne aldırayım mı? Başka bir şey mi var? Hayırdır?” diye sorduğumda 
“ Hayır Hocam sırada bir sıkıntı yok ben bu güne kadar ilk defa bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Branş Öğret-
meninin yaptığı sınava girmenin heyecanını yaşıyorum.” deyince yüreğime bir sancı daha oturdu. Bu ülke-
nin başkentinde ve idare merkezi olan  Çankaya’da  söyleniyor olması  sancının şiddetini  dayanılmaz hale
 getiriyordu. 

         Cumhuriyet’imizin  başkentinde  başkentin kalbinde  yaşanan bu örnek  Çankaya  Din  Kültürü  Ahlak 
Bilgisi Zümrelerinde sıklıkla dile getirilen bir ihtiyacı da ortaya koyuyordu. Aynı sorunun bir parçası  olarak 
Çankaya ilçe sınırları dâhilinde bir  İmam Hatip Okulu  olmayışı bir ihtiyaç olarak belirmiş,  İlçe Zümre Top-
lantısı’nda katılan  Zümre Öğretmeni  arkadaşlarla  bu ihtiyacın giderilmesi yönünde kararlar alınmıştı. Ka-
muoyu, Sivil Toplum Kuruluşları desteği, Bakanlığımız İl, İlçe Yöneticileri kararlarıyla Cumhuriyetimizin kal-
binde İmam Hatip Okulları yeşermeye başladı.  Cumhuriyetimiz  Cumhurluğu’nu  bir kez  daha göstererek 
toplum ihtiyacına cevab veren İmam Hatip Okulları eğitim öğretim hayatına başlamıştır.  “Emaneti  ehline 
veriniz” emrinde olduğu gibi umarız ki diğer tüm eğitim öğretim alanlarında olduğu gibi Din Kültürü Ahlak 
Bilgisi derslerini de hayırhah Zümre Öğretmenleri tarafından okutulmak nasib olur. 

         Dileğimiz odur ki tüm bu yeşeren eğitim öğretim yuvalarından mezun  olan  genç  fidanlar  Hayırların 
fethine, Şerlerin define vesile olsun. Devletimiz, Cumhuriyetimiz Cihan Şumul ve İlelebed Payidar olsun.

       

          
        

ayında yağan yağmurları, özlüyordu yağmurdan sonraki toprak kokusunu, çay kokusunu,  portakal, manda-
lina ağaçlarının kokusunu,  özlüyordu r üzgârda şarkı söyleyen mısır tarlalarının sesini,  özlüyordu  bir  gece 
ansızın kapıyı çarpıp çekip giden, siyah mantolu adamı.
         Küçük  kız  bir gece vakti gelmişti köyünden kente.  İlk meydandaki çelenkler dikkatini çekmişti, bir de 
sokak lambaları.  Yağmur yeni dinmiş,  ağaçların yapraklarındaki su damlaları,  sokak lambalarının  ışığında 
değerli taşlar gibi parıldıyorlardı.  Gözlerini alamamış seyretmişti bir süre,  sonra annesinin onu çağıran se-
siyle irkilmiş, yola devam etmişti.
         Herkes bir bir takarken, kırmızı çalışkanlık kurdelesini,  küçük kızın kurdelesi hala yoktu. Belli etmiyor-
du ama çok üzülüyordu,  ne zaman takacaktınız onun kurdelesini soramıyordu. Henüz öğrenememişti oku-
mayı, bir de şu  “C”  harfini bir türlü düzgün yazamıyordu,  sayfalarca yazdığı halde.  Siz  sabırla  ilgilendiniz 
onunla, sonunda onun da yakasında kırmızı kurdelesi olmuştu. 
        “Sürgün geldi”   diyorlardı sizin için.  Küçük kız ne demek bilmiyordu  “Sürgün”  ne  demek  bilmiyordu 
ama hissediyordu kötü şeyler olduğunu. “ Hayır, hayır öyle değil!” diyordu.  Kavga ediyordu herkesle.
         Bir gün elinizde bir kitapla geldiniz sınıfa.  Küçük kıza verdiniz, okuduğu  ilk kitabı.  “Küçük Kara Balık”. 
Çok sevmişti küçük kız, okyanusu arayan “Küçük Kara Balık”ın hikâyesini. Bu gün hala kitaplığının en değer-
li köşesinde duruyor Samet Behrengi’nin  Küçük Kara Balığı.  Küçük kız kitabı sizin yazdığınızı sanıyordu ön-
celeri.  Gerçek yazarı sonradan öğrendi,  hayatını okuduğunda da sizin hayatınıza  çok benzediğini fark etti. 
Samet Behrengi’de öğretmenmiş tıpkı sizin gibi.
          Bir gün, çok kızdınız. “Kim döktü bunu paltomun cebine?” diye bağırdınız, yüzünüz öfkeden kızarmış, 
çilleriniz görünmez olmuştu. Korkudan “Ben döktüm, naftalini ben döktüm.” diyemedi küçük kız. Naftalinin 
kokusunu çok sevdiğini, size bir armağan vermek istediğini söyleyemedi.  
          Sonra bir gün gelmediniz, ertesi gün gelmediniz, sonra yine gelmediniz. Küçük kız her gün bir  umutla 
okula geldi, bekledi,  kapının açılmasını, sizin gülümseyerek, içeri girmenizi.  Veda bile etmemiştiniz. Sonra 
dediler ki sizin için “Sürgün gitti.”  Küçük kız ağladı günlerce.  Yitip giden, kızıl saçlı masal prensi’ne.  “Hayır 
sürgün gitmedi, hayır, dönecek.” diyemedi.  Sonra, çok sonra anladı küçük kız,  “Sürgün” demek yeri yurdu 
olmamak demek, “Sürgün” demek hep gitmek demek. O gün bugündür küçük kız, duramaz bir yerde uzun 
süre. Tıpkı okyanusu arayan “Küçük Kara Balık” gibi, kendi okyanusunu arar gönüllü sürgünlüğünde.  
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      Ben, sürekli burnu akan, cılız, küçük kız, anımsar mısınız beni? Şimdi gelsem
kapınızı çalsam, kim bu kadın diye bakar, yüzümde tanıdık bir iz arar, bulamazsı-
nız bilirim.  Kızıl dalgalı saçlarınız, kızıl bıyıklarınız, yüzünüzün her noktasını kap-
layan,  hatta gözlerinizin içinde  bile  olan çillerinizle sanki  başka bir dünyadan, 
masallar  diyarından  kopmuş  gelmiş gibiydiniz o küçük kız için.  Daha önce hiç 
görmemişti ki sizin gibi saçları, bıyıkları, çilleri olan birini. Sanki dünyada bir tek 
siz öyleydiniz, başka kimse yoktu. Bir de yıllar sonra resmini gördüğü büyük şair. 
       Küçük kız,  köyünden yeni gelmişti.  Özlüyordu,  ağaçların birbirine geçerek,
 adeta yeşil bir tünel oluşturduğu patika yolu, özlüyordu baharda karların erime-
siyle coşan, sonra durulan, yazın sularında serinlediği dereyi, özlüyordu derenin 
kıyısındaki iki katlı,  eski,  ahşap evi, özlüyordu çay bahçelerini, özlüyordu çürük 

          Bir bahar gününde Kayseri İlahiyat Fakültesi mezunu olarak askere eş, 
dost, akraba, arkadaş uğurlamasıyla gittik. Altı ay diye başladığımız tezkere-
nin son demlerinde üç ay daha eklendi. Bu sıralarda öğretmenlik müracaat-
ları başladı.  Öğretmenlik  başvurusunu  yaptıktan sonra birliğe dönünce ar-
kadaşlara  “Şimdi verirler bizi Tunceli’ye,  biz de gideriz.” diye sohbet etme-
mizden sonra açılanan sonuçlarla  Tunceli yolu göründü.  Terhisten  hemen 
sonra göreve başladım, bir bir arkadaşlar geliyorlardı. Üç gün, beş gün aray-
la atananlar öğretmenevinde toplanıyordu. Hayat bize çok şeyler öğretmiş, 
ilk yarıyıl yazılıları yapılmış,  notlar idareye verilmiş,  notları  inceleyen okul 
müdürümüz  Murat Bey’in dikkatini çekmiş  “Muhammet Hocam  ne  güzel 
farklı notlar var. İşte gerçekçi ölçüm bu.” diyerek memnuniyetini ifade etmiş-
ti. Aradan yıllar geçti Ankara’ya tayin olunduk. Her gittiğimiz yer bizim için bir okul oldu. Ülkemizin her tür 
katmanından insanlarla muhatap olduk. Onların zihnine, düşünce dünyasına dokunduk. Bize en dokunanı 
da bir gün dokuzuncu sınıf öğrencilerine ilk yazılıyı yaparken bir öğrencimizin hal ve tavırları oldu. “Hayır-
dır yavrum, sıra mı dar geldi? Sıraları öne aldırayım mı? Başka bir şey mi var? Hayırdır?” diye sorduğumda 
“ Hayır Hocam sırada bir sıkıntı yok ben bu güne kadar ilk defa bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Branş Öğret-
meninin yaptığı sınava girmenin heyecanını yaşıyorum.” deyince yüreğime bir sancı daha oturdu. Bu ülke-
nin başkentinde ve idare merkezi olan  Çankaya’da  söyleniyor olması  sancının şiddetini  dayanılmaz hale
 getiriyordu. 

         Cumhuriyet’imizin  başkentinde  başkentin kalbinde  yaşanan bu örnek  Çankaya  Din  Kültürü  Ahlak 
Bilgisi Zümrelerinde sıklıkla dile getirilen bir ihtiyacı da ortaya koyuyordu. Aynı sorunun bir parçası  olarak 
Çankaya ilçe sınırları dâhilinde bir  İmam Hatip Okulu  olmayışı bir ihtiyaç olarak belirmiş,  İlçe Zümre Top-
lantısı’nda katılan  Zümre Öğretmeni  arkadaşlarla  bu ihtiyacın giderilmesi yönünde kararlar alınmıştı. Ka-
muoyu, Sivil Toplum Kuruluşları desteği, Bakanlığımız İl, İlçe Yöneticileri kararlarıyla Cumhuriyetimizin kal-
binde İmam Hatip Okulları yeşermeye başladı.  Cumhuriyetimiz  Cumhurluğu’nu  bir kez  daha göstererek 
toplum ihtiyacına cevab veren İmam Hatip Okulları eğitim öğretim hayatına başlamıştır.  “Emaneti  ehline 
veriniz” emrinde olduğu gibi umarız ki diğer tüm eğitim öğretim alanlarında olduğu gibi Din Kültürü Ahlak 
Bilgisi derslerini de hayırhah Zümre Öğretmenleri tarafından okutulmak nasib olur. 

         Dileğimiz odur ki tüm bu yeşeren eğitim öğretim yuvalarından mezun  olan  genç  fidanlar  Hayırların 
fethine, Şerlerin define vesile olsun. Devletimiz, Cumhuriyetimiz Cihan Şumul ve İlelebed Payidar olsun.

       

          
        

ayında yağan yağmurları, özlüyordu yağmurdan sonraki toprak kokusunu, çay kokusunu,  portakal, manda-
lina ağaçlarının kokusunu,  özlüyordu r üzgârda şarkı söyleyen mısır tarlalarının sesini,  özlüyordu  bir  gece 
ansızın kapıyı çarpıp çekip giden, siyah mantolu adamı.
         Küçük  kız  bir gece vakti gelmişti köyünden kente.  İlk meydandaki çelenkler dikkatini çekmişti, bir de 
sokak lambaları.  Yağmur yeni dinmiş,  ağaçların yapraklarındaki su damlaları,  sokak lambalarının  ışığında 
değerli taşlar gibi parıldıyorlardı.  Gözlerini alamamış seyretmişti bir süre,  sonra annesinin onu çağıran se-
siyle irkilmiş, yola devam etmişti.
         Herkes bir bir takarken, kırmızı çalışkanlık kurdelesini,  küçük kızın kurdelesi hala yoktu. Belli etmiyor-
du ama çok üzülüyordu,  ne zaman takacaktınız onun kurdelesini soramıyordu. Henüz öğrenememişti oku-
mayı, bir de şu  “C”  harfini bir türlü düzgün yazamıyordu,  sayfalarca yazdığı halde.  Siz  sabırla  ilgilendiniz 
onunla, sonunda onun da yakasında kırmızı kurdelesi olmuştu. 
        “Sürgün geldi”   diyorlardı sizin için.  Küçük kız ne demek bilmiyordu  “Sürgün”  ne  demek  bilmiyordu 
ama hissediyordu kötü şeyler olduğunu. “ Hayır, hayır öyle değil!” diyordu.  Kavga ediyordu herkesle.
         Bir gün elinizde bir kitapla geldiniz sınıfa.  Küçük kıza verdiniz, okuduğu  ilk kitabı.  “Küçük Kara Balık”. 
Çok sevmişti küçük kız, okyanusu arayan “Küçük Kara Balık”ın hikâyesini. Bu gün hala kitaplığının en değer-
li köşesinde duruyor Samet Behrengi’nin  Küçük Kara Balığı.  Küçük kız kitabı sizin yazdığınızı sanıyordu ön-
celeri.  Gerçek yazarı sonradan öğrendi,  hayatını okuduğunda da sizin hayatınıza  çok benzediğini fark etti. 
Samet Behrengi’de öğretmenmiş tıpkı sizin gibi.
          Bir gün, çok kızdınız. “Kim döktü bunu paltomun cebine?” diye bağırdınız, yüzünüz öfkeden kızarmış, 
çilleriniz görünmez olmuştu. Korkudan “Ben döktüm, naftalini ben döktüm.” diyemedi küçük kız. Naftalinin 
kokusunu çok sevdiğini, size bir armağan vermek istediğini söyleyemedi.  
          Sonra bir gün gelmediniz, ertesi gün gelmediniz, sonra yine gelmediniz. Küçük kız her gün bir  umutla 
okula geldi, bekledi,  kapının açılmasını, sizin gülümseyerek, içeri girmenizi.  Veda bile etmemiştiniz. Sonra 
dediler ki sizin için “Sürgün gitti.”  Küçük kız ağladı günlerce.  Yitip giden, kızıl saçlı masal prensi’ne.  “Hayır 
sürgün gitmedi, hayır, dönecek.” diyemedi.  Sonra, çok sonra anladı küçük kız,  “Sürgün” demek yeri yurdu 
olmamak demek, “Sürgün” demek hep gitmek demek. O gün bugündür küçük kız, duramaz bir yerde uzun 
süre. Tıpkı okyanusu arayan “Küçük Kara Balık” gibi, kendi okyanusunu arar gönüllü sürgünlüğünde.  
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      Ardahan iline öğretmen olarak atanmış,  Denizli’den  yola çıkmıştım.  Sivas’-
tan sonra iklimin sert yüzü kendini belli etmeye başlamıştı.  Ardahan  il  sınırına 
girdikten sonra çevreyi meraklı  gözlerle  incelemeye başlamıştım.  Çünkü  artık 
evim burasıydı.  Dağın  hemen  eteğindeki bu köyde mi çalışacaktım, ufukta gö-
rünen şu köyde mi?…  Bilemiyordum.

       Aracımız ilerlerken yola çok yakın bir köy okulunun çatısının rüzgârdan zarar 
gördüğünü üzülerek gözlemledim.  Bu okula düşen öğretmenin  işi  zor diye dü-
şündüm. Öyle ya, mevsim sonbahar, iklim çetin, tamir şart. Meslektaşım öğret-
menlik mi yapsın, çatıyla mı uğraşsın.
 
      Derken Ardahan’a ulaştım. Öğretmenevine yerleşerek İl Millî Eğitim Müdür-

          Bir müddet sonra bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde İstanbul’dan bir hayırsever okuluma ya-
zıcı bağışlayınca, artık zaman resmi yazılarımı da bilgisayar çıktısı olarak almaya başlamıştım.Bir keresinde 
köyden bir delikanlı içeri girdi. Bir diploma sureti istedi. Ben diplomayı bilgisayardan hazırlamayabaşladım. 
Bir yandan da o sene kaybettiğimiz büyük usta Barış Manço’nun Gülpembe şarkısını enstrümantal kaydını 
dinlemek için CD sürücüne CD’yi yerleştirdim. Tesadüf bu ya! Diplomanın yazımı, yazıcıdan çıktı almam ve 
müzik parçası aynı anda bitti. Meğer delikanlı çalan müziği, klavyeyi kullanarak benim yaptığımı düşünmüş 
olacak ki: “Benim amcaoğlu da çok güzel saz çalıyor.” demişti.
         Olaylar böyle sürüp giderken öğrencilerin bana bakışlarını da hissedebiliyordum.  Fareyi  oynatmam, 
klavyeyi televizyonlarda gördükleri kişiler gibi hızlıca kullanıyor olmam, onları şaşırtıyordu. Ne yalan söyle-
yeyim, kendimi astronot gibi hissediyordum. Panolarda ve okulun değişik yerlerinde kendi isimlerini bilgi-
sayar çıktısı olarak görmeleri,öğrencilerimi çok mutlu ediyordu. İlk defa isimlerini kitap harfleriyle yazılmış 
olarak görmek onlar için bir ayrıcalık olmuştu.
        Bazen de çocuklar bilgisayarda kağıt oyunlarından oynarken beni yakalarlardı. O zaman da üzülürlerdi. 
Çünkü kağıt  oyunları  onların  zihinlerinde kumardı.  Kumar gibi  bir illet öğretmene yakışmazdı. Kocaman
yüreklerinde beni farklı bir yere koyduklarını hissedebiliyordum. 
        Bu süre boyunca hocalarımızın fakültede bize aşıladıkları; “Ne öğretirseniz öğretin. Önce yakın çevre-
nizden başlayın.”  düsturunu  asla  unutmadım.  O yüzden verdiğim örnekleri, yazdığım fişleri ve metinleri 
hep yakın çevremizden hazırladım. Bilgisayar sayesinde kendimce fişler hazırlayabiliyordum. Ders kitapla-
rındaki fişlerde İpek ipi tutarken, benim fişlerimde İpek inek sağıyordu. Kitapta Ömer mısır severken, be-
nim fişlerde Ömer öküz satıyordu. Zaman ilerledi. Cümleleri kelimelere, kelimeleri hecelere ayırdık..
         Artık öğrencilerime harfleri öğretme zamanı gelmişti.  Bülbül, gülün açması için başında şarkılar söy-
leyerek beklermiş. Ben de hazırlıklarımı yapmış, harfe geçmek için uzun zamandır bekliyordum.  Metinler 
hazırlıyordum.  İlk öğreteceğim harf  “ş”  harfiydi. O akşam içinde  “ş” harfinin bolca geçtiği, tamamen do-
ğaçlama bir metin hazırladım. Şöyle başlıyordu.  “Onbaşı Eşref köye gelmiş.  Beş şişe süt içmiş. Köşede ke-
yiften şişmiş uyumuş. Sonra şişmanlamış.”  Bu metnin süslü bir şekilde renkli çıktısını aldım.  Akşam  evde 
okusunlar diye ödev olarak dağıttım.Harfin öğretimini iki gün içinde bitirmiştim. Çocukların çok hızlı bir şe-
kilde öğrendiklerini görünce ben de keyiflenmiştim. Tam o sırada köyden müdür odasına Eşref Amca girdi. 
Hoşbeşten sonra benim öğrencilerime dağıttığım metni uzatarak;  “Hocam  benimle dalga mı geçiyorsun? 
Benim adımı sanımı kullanarak bir şeyler yazmışsın.  Hiç sana yakışıyor mu?”  diye çıkışınca önce şaşırdım, 
sonra meseleyi anlayınca baltayı taşa vurduğumu anladım.
         Hikayeyi hazırlarken böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Tamamen iyi niyetle hazırla-
dığım bir çalışmaydı. Ama köy yerinde insanların lakapları genelde askerlik yaparken aldıkları rütbe olurdu. 
Hem ünvanı, hem de ismi tutturabilmiş olmam da ayrı bir talihsizlikti.  Şimdi karşımda kendisiyle alay edil-
diğini düşünen, benden yaşça büyük bir insan vardı. Bunun bir gece öncesinde hazırlanmış hikâye olduğu-
nu ne kadar anlatsam da anlamıyordu. Bir şekilde gönlünü nasıl almalıydım ama nasıl?
         “Eşref Amca, haklısın, düşüncesizlik etmişim.  Ama, Yiğit namıyla anılır. O yüzden namını eksik yazar-
sam, senin namına haksızlık olurdu” diye açıklayınca yumuşamıştı. Hatta gururu okşandığından olsa gerek 
memnun da olmuştu.
          Artık Eşref Amca da kendisinin bir yiğit olduğunu düşünmeye başlamıştı. Devlet, Eşref Onbaşı’yı “yi-
ğit” olarak tanımlamıştı. Çünkü köy yerinde öğretmenin sözü, devletin sözüydü…

lüğüne gittim.  Göreve başlama işlemlerini hallettim.  Merkez  ilçeye bağlı  Köprücük  Köyü’ne  atanmıştım.

          Ertesi gün öğretmenlik yapacağım köye gittiğimde, beni bir sürpriz bekliyordu. Kimin aklına gelirdi ki, 
dehşetle izlediğim bu tablonun, bir gün sonra benim görev yerim olduğunu öğreneceğim.  Çatısı  zarar gör-
müş, bu okulda görev yapacağı için üzüldüğüm okulun müdürü bizzat ben olmuştum. Yaşadığım şoku atlat-
tıktan sonra okulu açtım. Öğrencileri  içeri  alarak, büyük bir hevesle ilk dersimi yaptım.  Görev yaptığım ilk 
günün sonunda geçmişte çok daha büyük zorluklara göğüs germiş öğretmenleri düşündüm.  Acaba  benim 
yerimde olsalardı ne yaparlardı?  Bu meseleyi  nasıl  çözerlerdi?  Gece  boyunca  bunları  düşünürken  yıllar 
önce Bingöl’ün bir  köyüne atanmış, efsane öğretmen  Hüseyin Hüsnü Tekışık geldi.  Gittiği köyde samanlığı
 ilim irfan yuvası bir okul haline getiren bu öğretmenle kendimi kıyaslayınca aslında  o kadar da zor durum-
da olmadığımı hissettim. Çalıştığım süre boyunca bütün köy öğretmenlerinin, görev yaptıkları okullara hep
 biraz daha nasıl katkı yapma azminde olduklarını gözlemledim. Sanırım öğretmeni diğer memurlardan ayı-
ran da buydu. İşimiz resmiyet olsa da, verdiğimiz hizmet sadece evraktan ibaret değildi. 
 
          Sabah ilk işim muhtarla beraber İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yolunu tutmak oldu.  Okulun harap du-
rumunu muhtarla beraber yetkililere anlattık.  Şube müdürümüz taleplerimizi dinledikten sonra ilgili birim-
den ödeneğimizi çıkarak yardımcı oldu. Böylece uykularımı kaçıran bir meseleyi çarçabuk halletmiştim. An-
cak gözden kaçırdığım bir ayrıntı vardı.  Kimse çatıda ücretsiz çalışmak istemiyordu.  Ama konu okul ve eği-
tim olunca meseleyi imece usulüyle kolayca çözdük. Anadolu insanının, mesele devlet hizmeti olunca önce
liklerini değiştirdiğini, duruma göre kendi önceliklerini  ikinci plana attığını bu olayla bizzat gözlemlemiş ol-
dum.

         Zamanla hem öğretmenlikte hem de idarecilikte epey yol almıştım.  Boş zamanlarımı değerlendirmek 
için bir bilgisayar aldım. O yıllarda bilgisayar çok pahalı bir araçtı. Bırakın köyü kasabayı Ardahan’da  devlet 
daireleri hariç çok az kimsede bilgisayar vardı. Donanım olarak da şimdiki bilgisayarların yanına  bile yakla-
şamayacak kadar düşük kapasitedeydi.  Ama  2000’li  yıllara girmeden sınırdaki  bir  köy okulunu  internete 
bağlayabilmiştim.  Çok iyi bağlanamasa da epeyce  resim  indirebiliyordum.  Anlatmak  istediğim  konularla 
ilgili sunumlar hazırlayabiliyordum.  E-posta gönderip alabiliyordum.  Çocuk  şarkılarını  bile ses ve görüntü 
eşliğinde öğretebiliyordum.
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      Ardahan iline öğretmen olarak atanmış,  Denizli’den  yola çıkmıştım.  Sivas’-
tan sonra iklimin sert yüzü kendini belli etmeye başlamıştı.  Ardahan  il  sınırına 
girdikten sonra çevreyi meraklı  gözlerle  incelemeye başlamıştım.  Çünkü  artık 
evim burasıydı.  Dağın  hemen  eteğindeki bu köyde mi çalışacaktım, ufukta gö-
rünen şu köyde mi?…  Bilemiyordum.

       Aracımız ilerlerken yola çok yakın bir köy okulunun çatısının rüzgârdan zarar 
gördüğünü üzülerek gözlemledim.  Bu okula düşen öğretmenin  işi  zor diye dü-
şündüm. Öyle ya, mevsim sonbahar, iklim çetin, tamir şart. Meslektaşım öğret-
menlik mi yapsın, çatıyla mı uğraşsın.
 
      Derken Ardahan’a ulaştım. Öğretmenevine yerleşerek İl Millî Eğitim Müdür-

          Bir müddet sonra bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde İstanbul’dan bir hayırsever okuluma ya-
zıcı bağışlayınca, artık zaman resmi yazılarımı da bilgisayar çıktısı olarak almaya başlamıştım.Bir keresinde 
köyden bir delikanlı içeri girdi. Bir diploma sureti istedi. Ben diplomayı bilgisayardan hazırlamayabaşladım. 
Bir yandan da o sene kaybettiğimiz büyük usta Barış Manço’nun Gülpembe şarkısını enstrümantal kaydını 
dinlemek için CD sürücüne CD’yi yerleştirdim. Tesadüf bu ya! Diplomanın yazımı, yazıcıdan çıktı almam ve 
müzik parçası aynı anda bitti. Meğer delikanlı çalan müziği, klavyeyi kullanarak benim yaptığımı düşünmüş 
olacak ki: “Benim amcaoğlu da çok güzel saz çalıyor.” demişti.
         Olaylar böyle sürüp giderken öğrencilerin bana bakışlarını da hissedebiliyordum.  Fareyi  oynatmam, 
klavyeyi televizyonlarda gördükleri kişiler gibi hızlıca kullanıyor olmam, onları şaşırtıyordu. Ne yalan söyle-
yeyim, kendimi astronot gibi hissediyordum. Panolarda ve okulun değişik yerlerinde kendi isimlerini bilgi-
sayar çıktısı olarak görmeleri,öğrencilerimi çok mutlu ediyordu. İlk defa isimlerini kitap harfleriyle yazılmış 
olarak görmek onlar için bir ayrıcalık olmuştu.
        Bazen de çocuklar bilgisayarda kağıt oyunlarından oynarken beni yakalarlardı. O zaman da üzülürlerdi. 
Çünkü kağıt  oyunları  onların  zihinlerinde kumardı.  Kumar gibi  bir illet öğretmene yakışmazdı. Kocaman
yüreklerinde beni farklı bir yere koyduklarını hissedebiliyordum. 
        Bu süre boyunca hocalarımızın fakültede bize aşıladıkları; “Ne öğretirseniz öğretin. Önce yakın çevre-
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hep yakın çevremizden hazırladım. Bilgisayar sayesinde kendimce fişler hazırlayabiliyordum. Ders kitapla-
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         Artık öğrencilerime harfleri öğretme zamanı gelmişti.  Bülbül, gülün açması için başında şarkılar söy-
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ğaçlama bir metin hazırladım. Şöyle başlıyordu.  “Onbaşı Eşref köye gelmiş.  Beş şişe süt içmiş. Köşede ke-
yiften şişmiş uyumuş. Sonra şişmanlamış.”  Bu metnin süslü bir şekilde renkli çıktısını aldım.  Akşam  evde 
okusunlar diye ödev olarak dağıttım.Harfin öğretimini iki gün içinde bitirmiştim. Çocukların çok hızlı bir şe-
kilde öğrendiklerini görünce ben de keyiflenmiştim. Tam o sırada köyden müdür odasına Eşref Amca girdi. 
Hoşbeşten sonra benim öğrencilerime dağıttığım metni uzatarak;  “Hocam  benimle dalga mı geçiyorsun? 
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sonra meseleyi anlayınca baltayı taşa vurduğumu anladım.
         Hikayeyi hazırlarken böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Tamamen iyi niyetle hazırla-
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nu ne kadar anlatsam da anlamıyordu. Bir şekilde gönlünü nasıl almalıydım ama nasıl?
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          Artık Eşref Amca da kendisinin bir yiğit olduğunu düşünmeye başlamıştı. Devlet, Eşref Onbaşı’yı “yi-
ğit” olarak tanımlamıştı. Çünkü köy yerinde öğretmenin sözü, devletin sözüydü…

lüğüne gittim.  Göreve başlama işlemlerini hallettim.  Merkez  ilçeye bağlı  Köprücük  Köyü’ne  atanmıştım.
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liklerini değiştirdiğini, duruma göre kendi önceliklerini  ikinci plana attığını bu olayla bizzat gözlemlemiş ol-
dum.

         Zamanla hem öğretmenlikte hem de idarecilikte epey yol almıştım.  Boş zamanlarımı değerlendirmek 
için bir bilgisayar aldım. O yıllarda bilgisayar çok pahalı bir araçtı. Bırakın köyü kasabayı Ardahan’da  devlet 
daireleri hariç çok az kimsede bilgisayar vardı. Donanım olarak da şimdiki bilgisayarların yanına  bile yakla-
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bağlayabilmiştim.  Çok iyi bağlanamasa da epeyce  resim  indirebiliyordum.  Anlatmak  istediğim  konularla 
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      Bundan yıllar evveldi.  Henüz mesleğimin ilk yıllarıydı.  Yeni geldiğim okulda 
sadece beşinci sınıf boş olduğundan bana o sınıf verilmişti.

     Aldığım sınıfın mevcudu kırkı aşkın olmasına rağmen böyle bir sınıfta ders iş-
lemek hiç de zor değildi. Hepsi bilgiye aç,  hepsi  pırıl pırıl  çocuklardı. Verdiğim 
her bilgiyi yutarcasına kapıyorlardı. En çok da kitap okumayı seven bir sınıftı. O-
kudukları kitapları anlatmaya ve canlandırmaya bayılıyorlardı. Ben de arada on-
lara farklı kitaplar okur, sorular sorar, beyin fırtınası yaptırırdım. Çok  okuyan sı-
nıf olduklarından dolayı yaşlarına göre daha bir olgundular. Bendeki acemi şan-
sı mıydı yoksa idealistliğimin verdiği coşku muydu bilmiyorum ama her şey çok 
güzeldi.  Ancak bir kız öğrencim vardı ki  adı gibi özlemle bakardı çevresine. Öz-
lem sessiz, durgun ve içine kapalı bir öğrenciydi. Kendisine çoğu zaman yaklaşıp 
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dıştaki sessizliğine sebep olan içindeki fırtınayı öğrenmek istediğimde karşılığı  hep  suskunluk olmuştu. Bu 
merak her gün içimi yiyip kemiriyordu. Neden Özlem de diğer çocuklar gibi değildi?  Onlar gibi koşup oyna-
yıp gülmüyordu?

       Arada sırada bana, bir çocuğun annesine bakar gibi bakışlarını yakalıyordum.  Bakışlarını fark ettiğimde 
ise başını öne eğip yine sessizliğine gömülüyordu.  Birkaç kez annesini okula çağırttığım halde, her defasın-
da bir mazeret söylemişti.  Artık merakım iyice artmış bu merak beni olmayacak şeyleri  bile düşündürtme-
ye sebep olmuştu. Bu sefer ona söylemeden babasına ulaşmaya çalıştım. O zamanlar şimdiki gibi  herkeste 
cep telefonu yoktu.  Babasına ulaşmam birkaç ayımı almıştı.  Babasına ulaştığımda  ise  uygun bir zamanda 
geleceğini söyledi.

      Derken aylardan mayıs ayının ikinci pazarı gelmişti. Çocuklara hafta sonu ödevi olarak;  Anneler Günün-
de yaptıklarını yazılı olarak hazırlamalarını söylemiştim.  Pazartesi günü gelipte  Türkçe dersinde öğrenciler 
yazdıkları ödevleri okumaya başladıklarında,  herkeste sevinç  ve  coşku  dolu bir hava oluşmaya başlamıştı. 
Öğrenciler anneleriyle yaşadığı o güzel günü, arkadaşlarıyla paylaşmışlardı. Çoğu yazısını öyle içten ve mut-
lu okuyordu ki adeta o günü tekrar yaşıyor gibiydiler.

       Sıra Özlem’e geldiğinde ise defter önünde,  dirsekleri sıranın üzerinde, kollar dik bir vaziyette, başı elle-
rini arasında,  kısık sesle gözleri sabit bir nokta da takılı bir durumdaydı:  O sabah erkenden ne kadar heye-
canla ve mutlulukla uyandığını hediyesini vermek için annesinin uyanmasını beklediğini anlatıyordu. Anne-
si uyandığında ise koşarak ona sarılıp öperek hediyesini verdiğini söylüyordu. Ancak elleriyle gözlerini ka-
patmasına rağmen gözyaşları defterini ıslatıyor ve o gözyaşları gizlemeye çalışıyordu. Ona farkettirmeden 
yanından geçtiğimde defterinin bomboş olduğunu görüp çok şaşırmıştım. Şaşkınlığımı hissettirmeden içime
 garip bir hüzün çökerek ondan uzaklaştım. Anladım ki Özlem anneler gününü yaşamamış, sadece yaşamak
 istediklerini ve annesine olan özlemini söz ve gözyaşına dökmüştü. Uzaktan: “Aferin! Özlem yazın çok güzel 
olmuş!” dedim. Ona dönüp baktığımda ise annesizliğinin gözlerinde fark edilmeyişinin mutluluğunu gör-

düm.  Oysaki artık onun bir annesinin olmadığından kesinlikle emindim. İçimden ona koşarak sımsıkı sarıl-
mak geçtiyse de annesizliği fark edilir diye yapmadım. Zil çaldığında Özlem yanıma gelip bana sımsıkı sarı-
larak başını göğsüme gömüp sanki annesine sarılmışçasına: “Yazımı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim 
öğretmenim.” dedi. Bu teşekkürün aslında ne anlama geldiğini hem ben hem de Özlem çok iyi biliyordu…
          O günden sonra Özlem’in hayatını daha bir merak eder olmuştum. Derken bir gün babası son derste
sınıf kapını çaldı:  “Ben Özlem’in babasıyım.”  deyince  ben ki  ders  bitmeyene  dek velilerle görüşmezken 
sevinçle dışarı çıkıp kapı önünde  Özlem’in  babasıyla konuşmaya başladım.  Adamın  saçı  sakalı  birbirine 
karışmış, üstü başı perişan bitkin  ve  ağlamaklı bir ses tonuyla:  “Hocam,  Özlemler  üç kardeş  ve  anneye
en düşkünü Özlem’dir.  Annesi kaybolmadan önce Özlem hayat dolu cıvıl cıvıl bir çocuktu.  Annesi gidince
bir çiçek misali solup adeta içine gömüldü.  Artık  hiç  gülmüyor,  koşup oynamıyor ve ben bu duruma çok
üzülüyorum." dedi. Anne bir sabah kaybolmuş ve bir yıla yakın zamandır haber alınamamıştı.
         O günden sonra iyice anladım ki,  Özlem’in  anneler günündeki annesine duyduğu bitip tükenmeyen 
anne hasretini yüreğine yazıp gözyaşlarıyla defterine geçirdiğini.
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      Bundan yıllar evveldi.  Henüz mesleğimin ilk yıllarıydı.  Yeni geldiğim okulda 
sadece beşinci sınıf boş olduğundan bana o sınıf verilmişti.

     Aldığım sınıfın mevcudu kırkı aşkın olmasına rağmen böyle bir sınıfta ders iş-
lemek hiç de zor değildi. Hepsi bilgiye aç,  hepsi  pırıl pırıl  çocuklardı. Verdiğim 
her bilgiyi yutarcasına kapıyorlardı. En çok da kitap okumayı seven bir sınıftı. O-
kudukları kitapları anlatmaya ve canlandırmaya bayılıyorlardı. Ben de arada on-
lara farklı kitaplar okur, sorular sorar, beyin fırtınası yaptırırdım. Çok  okuyan sı-
nıf olduklarından dolayı yaşlarına göre daha bir olgundular. Bendeki acemi şan-
sı mıydı yoksa idealistliğimin verdiği coşku muydu bilmiyorum ama her şey çok 
güzeldi.  Ancak bir kız öğrencim vardı ki  adı gibi özlemle bakardı çevresine. Öz-
lem sessiz, durgun ve içine kapalı bir öğrenciydi. Kendisine çoğu zaman yaklaşıp 
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dıştaki sessizliğine sebep olan içindeki fırtınayı öğrenmek istediğimde karşılığı  hep  suskunluk olmuştu. Bu 
merak her gün içimi yiyip kemiriyordu. Neden Özlem de diğer çocuklar gibi değildi?  Onlar gibi koşup oyna-
yıp gülmüyordu?

       Arada sırada bana, bir çocuğun annesine bakar gibi bakışlarını yakalıyordum.  Bakışlarını fark ettiğimde 
ise başını öne eğip yine sessizliğine gömülüyordu.  Birkaç kez annesini okula çağırttığım halde, her defasın-
da bir mazeret söylemişti.  Artık merakım iyice artmış bu merak beni olmayacak şeyleri  bile düşündürtme-
ye sebep olmuştu. Bu sefer ona söylemeden babasına ulaşmaya çalıştım. O zamanlar şimdiki gibi  herkeste 
cep telefonu yoktu.  Babasına ulaşmam birkaç ayımı almıştı.  Babasına ulaştığımda  ise  uygun bir zamanda 
geleceğini söyledi.
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düm.  Oysaki artık onun bir annesinin olmadığından kesinlikle emindim. İçimden ona koşarak sımsıkı sarıl-
mak geçtiyse de annesizliği fark edilir diye yapmadım. Zil çaldığında Özlem yanıma gelip bana sımsıkı sarı-
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anne hasretini yüreğine yazıp gözyaşlarıyla defterine geçirdiğini.
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      Fransız dili edebiyatı mezunu bir öğretmenim.  En büyük hayalim dilini oku-
duğum ülkede görev yapmaktı ve mesleğimin altıncı yılında böyle bir fırsat doğ-
du.zorlu sınavlardan geçip yurt dışı görevi kazanmıştım.

      Gidiş günüm geldiğinde tarifsiz  heyecanım yerini  ayrılık  acısına  bırakmıştı. 
Eşimle çocuğumla sevdiklerimle gözyaşları içinde vedalaştık. Geçmek bilmeyen 
üç saatin ardından Belçika havalimanına indik.  Polis  neden  geldin  diye sordu. 
Öğretmen  olarak  geldiğimi  söyledim  ve  evraklarımı gösterdim.  İkna  olmadı. 
Konsolosluğa soracağını söyledi. Bu arada bir suçlu gibi nezarette tam dört saat
 kaldım.  Neyse ki gerçek anlaşıldı.   Görevime bir adım daha yaklaşmıştım  yine 
heyecan bastı. Türk çocukları nasılda heyecanla bekliyordur  kim bilir yeni Türk-
çe öğretmenlerini. Görev yapacağım bölgeye geldiğimde bir hayal kırıklığına da-

ha uğradım.  Yeni bir öğretmen gelecek diye hiç bir hazırlık yoktu,  ne kalacak yerim nede görev yapacağım 

okul. Bunları benim ayarlamam gerekiyormuş.iyide ilk defa geldiğim bir ülkede yol yordam bilmezken nasıl 
olacak. Kendi içimde kaybolmuştum bile. Çok  yalnız  hissettim  kendimi  ama  pes  etmek yok dedim kendi
kendime.  Çok zor oldu ama zamanla her şey yoluna girdi.  Artık ailemde gelmişti  yanıma  hatta eşim gelir-
ken simit getirmişti.  Bir simite bu kadar sevineceğimi hayal bile edemezdim.  Susamında buram buram va-
tan kokuyordu.  Aileminde alışması pek kolay olmadı.  Hep geri döneceğiz diyerek avuttuk kendimizi.

        Haftanın altı günü altı ayrı bölgede derse gidiyordum.  Derse başlamadan önce mutlaka  İstiklâl Marşı-
mızı ve andımızı okutuyor  ve  sonra  derse  başlıyordum.  Türk  okulunun zorunlu olmayışı  çocukları ilgisiz 
yapıyordu.  Kızımda benimle okula geliyor, derslere katılıyordu.  Her ders onun için şok ediciydi. Çocukların
ilgisizliği öğretmenin hiç  bir  şekilde yaptırımının olmayışı  ona  çok  yabancı şeylerdi.  Hatta  bir  gün bana, 
Türkiye’yi  çok  özlediğini  ve  dönmek istediğini söyledi.  Ona ayrıntılı bir şekilde neden burda olduğumuzu 
anlattığımda kızdığı,  şımarık  gördüğü  çocuklar  için  artık  üzüldüğünü  söylemişti. Vatana  olan  özlemleri 
kabuk bağlamayan ve sürekli kanayan bir yara gibi gidenlerin ardından kenar  köşe  saklanan bir avuç insan
gitmeyi beceremedikleri için  o  topraklarda  ikinci  sınıf  insan  durumuna  düşürülmüş  olsalar  bile önden 
gidenlerin ardından anılarına,  dinlerine,  dillerine sahip çıkmalılardı.

      Ülkemin kardeşlik kokusunu soydaşlarıma yaşatmak benim görevimdi.  Eşim  çocuğum vatan hasretiyle
yanıp tutuşuyorken  bile  bana  destek  olmaktan hiçbir zaman vazgeçmediler.  Hatta  oradaykan  bir  kızım 
daha oldu.  İlk  23 Nisan  hazırlıkları  için  eşim  bebeğimizle  okula bana  yardım  etmeye geldiğinde henüz 
3 aylıktı.  Her yıl  6 ay boyunca  23 Nisan  hazırlıkları  için küçük kızımla birlikte bana yardıma geldi  ve  son 
senemiz...  Dönüş  hayecanımız kelimelere sığmaz.  Son  23 Nisan  kutlaması  aynı  zamanda  bizim  dönüşü
müzün  çok  az  kaldığının  habercisiydi.  Büyük  bir  salon  tuttuk.  Her  şey  hazır  ve  program  saati   geldi. 
Dışarıda yüzlerce  Türk  çocuklarını izlemeye gelmişti.  Sahne  arkasında bütün çocuklar kıyafetlerini giymiş
beklerken  eşim  yanıma  geldi  ve  “Çocuklar sahneye çıkmak istemiyorlarmış,  ne  dediysem  ikna edeme-
dim.”dedi.  Bende sebebini bile sormadan çocukları ikna etmeye çalıştım ama nafile. 

Tek  söyledikleri eksiğimiz var.  Ama ne eksik söylemiyorlar.  Eşim bana sahneye çıkıp konuşmanı yap,  ben 
onları ikana etmeye çalışırım, dedi. Başka seçeneğimde yoktu zaten, çıktım. Konuşmaya başlamadan önce 
misafirleri  İstiklal Marşı için ayağa davet ettim.  Aynı zamanda hoparlörden yükselen İstiklal Marşını bera-
ber  okuduk  arkamdan  gelen çocuk seslerini duydum fakat marşımıza saygıdan dönüp bakamadım. Yüre-
ğim kuş misali atarken  o  temiz  yüreklerin orada benimle birlikte olduğunu anladım.  Her derse başlama-
dan önce okuduğumuz  İstiklal Marşı’nı  program başlamadan  önce okumayacağımızı sanmışlar o yüzden 
eksik var diyorlarmış. Eşim durumu anlayıp çocukları hemen sahneye çıkarmış beraber okumamız için. Ra-
hat bir nefes almıştım.  Program yaklaşık dört saat sürdü,  son konuşma zamanı gelmişti. Söze bir şiir oku-
yarak başladım.

Ve işte sıramız geldi gidiyoruz, Acı vatanı size bırakıyoruz

Acısıyla tatlısıyla görevimiz bitti burada,yüreğimizde de sizleri de  götürüyoruz, vatana.

Bir avuç çiçek yetiştirdik sizlere, sulayın solmasınlar.

Anlatın unutmasınlar…

Hasretin kor ateş olduğunu, toprağının altın olduğunu 

Dinimizin, dilimizin, vatanımızın, milletimizin, 

Ayyıldızlı bayrağımızın; şanımız, şerefimiz olduğunu anlatın unutmasınlar.

Selam olsun herkese, bilene bilmeyene

Ben hakkımı helal ettim, sizde helal edin bizlere.

          Şiirim bittiğinde, başımı kaldırıp seyircilere baktığımda baştan beri tuttuğum  göz  pınarlarım koyuver-
di kendini. Göz yaşları içinde alkış koptu salondan. Çok zor geçen beş seneydi ama  o gün daha  iyi  anladım
 ki; soydaşım için değerdi. İyi şeyler yaptığını görmek insana çektiği tüm sıkıntılarını unutturuyormuş meğer.
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          Masamın başında çayımı yudumlarken dışarıdan şiddetini gittikçe arttıran 
yağmurun sesi duyuluyordu. Önümde duran kâğıtta “Öğretmenler Arası Anı Yaz-
ma” yarışmasının şartnamesi duruyordu. Epeydir yarışmaya katılmayı düşünü-
yordum ama hangi anımı yazacağıma bir türlü karar verememiştim.

          Anılarımı biriktirmeye başlayalı tam yirmi yıl olmuştu. Şairin dediği gibi ha-
yatın basamaklarını birer birer çıkarken eteklerimde güneş rengi bir yığın yapra-
ğı da yanımda götürüyordum. Hepsi kıymetliydi çünkü ben  o anıları kıymetlile-
rim ile yaşamıştım.

          
Hayat çok garip biliyor musunuz? Rüzgârın sizi önüne katıp nereye sürükleyeceği hiç belli olmuyor.  Lise yıl-
larında bana öğretmen olacağım  ve  bu  mesleğe  bülbülün güle duyduğu aşk gibi sıkı sıkıya bağlanacağımı 
söyleseler güler geçerdim. Çünkü hayallerimi süsleyen bir meslek vardı.  Avukatlık.  Şimdi geriye dönüp ba-
kıyorum da memleketimden, çocukluğumdan, gençliğimden içim buruk ayrıldığımı ve Ankara’ya öğretmen-
lik okumak için geldiğim görüyorum hep. Dört yılın sonunda diplomamı alıp ilk çalışma yerim olan  İmrendi 
Köyünün girişinde otobüsten indiğimde  “İşte dedim kendi kendime senin için yeni bir hayat başlıyor.  Hadi 
bakalım öğrendiklerini öğretme zamanı geldi.”

            Yirmi yıldır güllerime duyduğum aşk hiç azalmadı hep arttı. Onlarla birlikte büyüdüm ben de. Acıları 
acım oldu gözyaşları yüreğime aktı.  Mutluluklarını paylaştım daha da çoğalsın diye.  Ayşe’m  annesini  kay-
bettiği zaman ona ölümün aslında ayrılık değil kavuşma olduğunu anlattım sözcükler boğazıma dizile dizile.
 Mehmet’imi ellerinde kınası ile asker ocağına uğurlarken gözyaşlarımı içime akıttım.

            Şimdi siz benden bir tane anımı sizlerle paylaşmamı istiyorsunuz, olmaz ki…  Çünkü hangisini paylaş-
sam diğer kıymetlilerim, kardelenlerim, papatyalarım bana kırılır.  Onlarla top oynarız zaman zaman. İşte o 
anlarda içimdeki çocuk dışarı çıkar, ortalık neşeli kahkahalarımızla çınlar.  Bana bakarlarken göz bebeklerin-
de kendimi görürüm daima. Sınıfa girdiğimde o gün dersin nasıl geçeceğini bilirim. Laf aramızda bazen der-
simiz erken biter biz de sohbet ederiz, hayaller kurarız birlikte. En güzeli de nedir bilir misiniz? Yolda yürür-
ken arkanızdan birinin  “öğretmenim”  diye seslendiğini duymak.  Onca kalabalığın içinde geriye dönersiniz 
ve kollarını açmış size doğru koşan bir kıymetlinizle sarmaş dolaş oluverirsiniz.

            Daha ne anlatayım?  Masamın çekmecesine koyduğum  renk  renk  tebeşirlerimin yerinde ertesi gün 
yellerin estiğini,  tebeşirlerin ayaklanıp sınıf dışına kaçtığını mı  kaçırıldığını mı söyleyeyim?   E laf açılmışken 
anlatmadan geçmeyeyim. Her gün eksilen tebeşirlerimin akıbetini merak ettim elbette ve peşlerine düştüm.
Benim küçük papatyam Merve sınıftan çıkmamı bekliyor ve sonra da sınıfa girip tebeşirleri alıp hızlı hızlı eve
doğru ilerliyordu. Kapılarının önünde beni gördüğünde  dudaklarından “Nilgün öğretmen olmak istemiştim, 
öğretmenim”sözleri dökülüverdi, yüzü gözü tebeşir tozuna bulanmıştı. Güler misin ağlar mısın? Daha sonra
 

beni odasına kurduğu gizli dünyasına davet etti.  Küçük  bir  tahta,  tebeşirlerle yaptığı değişik şekiller.  Ah 
güzel kızım benim bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz verirken ben ağlamamak için kendimi zor tu-
tuyordum.  Merve’ye kızmadım ona sadece başkasına  ait olan eşyaların izinsiz alınmaması gerektiğini an-
lattım. Zamanla  farkında olmadan kendi kopyalarınızı da yapıyorsunuz aslında.  Bu satırları yazarken  bile 
telefonumun mesaj lambası yanıp sönüyor. Kardelenlerimle telefondan soru çözüyoruz.  Yazımı tamamla-
mak için onlardan biraz müsaade istedim.  Tabii  onlara yazdıklarımı söylemedim, sürpriz  olmasını  istiyo-
rum.  Okudukları zaman bakalım ne hissedecekler.  Onları  ne kadar çok sevdiğimi,  benim  vazgeçilmezim 
olduklarını anlayabileceklermi merak ediyorum.

         Öğretmenlik nedir?  Diye sorsalar herhalde anne, baba, kardeş, abla olmak derdim.  Şu anda kelime-
ler boğazıma düğümlendi yine. Gözyaşlarım gözlerimden aşağı dökülmek için sıranın kendilerine gelmesi-
ni bekliyor.  Lise yıllarına geri dönsem ve öğretmenlerim bana “Nilgün hangi mesleği yapmak istiyorsun?” 
diye yeniden sorsalar bu kez avazım çıktığı kadar “Öğretmen olmak istiyorum.” derdim. 

          Evet, ben öğretmenliği çok sevdim. Öğrencilerimle öğrenmeyi, onların ışıkları olup yollarını aydınlat-
mayı, ayakları takıldığında yanlarında olup onları ellerinden tutup kaldırmayı,  ağlayacakları omuz olmayı, 
gülmekten gözlerinden yaş geldiğinde o yaşları ellerimle silmeyi sevdim.

          Söyler misiniz bana hangi anımı anlatayım?  Hepsi  birbirinden güzel ve özel.  Hiç  birini  diğerinden
 ayıramam ki ben.  Ama  şunu  söylerim  rahatlıkla.  İyi ki öğretmen olmuşum.  Sorunsuz,  dertsiz,  tasasız 
yaşayamayız sonuçta hepimizin duyguları var. Size bir şey itiraf edeyim mi okulun kapısından içeri girerken
 bütün kötü duyguları kapının önünde bırakmayı ilke edindim kendime yıllardır. Papatyalarımın beni üzgün
 görmesini hiç istemem. Çünkü onlar hayat basamaklarını çıkarken dimdik ayakta durmalılar,  yere sağlam 
basmalılar.

         Öğretmen sadece öğretmez, yol gösterir, ışık olur, gelecekleri aydınlatır. Öğrencilerini hayata hazırlar.
 
         Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ben yapraklarımı al-
dım basamakları  çıkıyorum,  ardıma dönüp baktığımda binlerce kardelenimin,  papatyamın,  günâşığımın 
benim izimden yürüdüklerini göre göre. 
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          Masamın başında çayımı yudumlarken dışarıdan şiddetini gittikçe arttıran 
yağmurun sesi duyuluyordu. Önümde duran kâğıtta “Öğretmenler Arası Anı Yaz-
ma” yarışmasının şartnamesi duruyordu. Epeydir yarışmaya katılmayı düşünü-
yordum ama hangi anımı yazacağıma bir türlü karar verememiştim.
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yatın basamaklarını birer birer çıkarken eteklerimde güneş rengi bir yığın yapra-
ğı da yanımda götürüyordum. Hepsi kıymetliydi çünkü ben  o anıları kıymetlile-
rim ile yaşamıştım.

          
Hayat çok garip biliyor musunuz? Rüzgârın sizi önüne katıp nereye sürükleyeceği hiç belli olmuyor.  Lise yıl-
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 Mehmet’imi ellerinde kınası ile asker ocağına uğurlarken gözyaşlarımı içime akıttım.

            Şimdi siz benden bir tane anımı sizlerle paylaşmamı istiyorsunuz, olmaz ki…  Çünkü hangisini paylaş-
sam diğer kıymetlilerim, kardelenlerim, papatyalarım bana kırılır.  Onlarla top oynarız zaman zaman. İşte o 
anlarda içimdeki çocuk dışarı çıkar, ortalık neşeli kahkahalarımızla çınlar.  Bana bakarlarken göz bebeklerin-
de kendimi görürüm daima. Sınıfa girdiğimde o gün dersin nasıl geçeceğini bilirim. Laf aramızda bazen der-
simiz erken biter biz de sohbet ederiz, hayaller kurarız birlikte. En güzeli de nedir bilir misiniz? Yolda yürür-
ken arkanızdan birinin  “öğretmenim”  diye seslendiğini duymak.  Onca kalabalığın içinde geriye dönersiniz 
ve kollarını açmış size doğru koşan bir kıymetlinizle sarmaş dolaş oluverirsiniz.

            Daha ne anlatayım?  Masamın çekmecesine koyduğum  renk  renk  tebeşirlerimin yerinde ertesi gün 
yellerin estiğini,  tebeşirlerin ayaklanıp sınıf dışına kaçtığını mı  kaçırıldığını mı söyleyeyim?   E laf açılmışken 
anlatmadan geçmeyeyim. Her gün eksilen tebeşirlerimin akıbetini merak ettim elbette ve peşlerine düştüm.
Benim küçük papatyam Merve sınıftan çıkmamı bekliyor ve sonra da sınıfa girip tebeşirleri alıp hızlı hızlı eve
doğru ilerliyordu. Kapılarının önünde beni gördüğünde  dudaklarından “Nilgün öğretmen olmak istemiştim, 
öğretmenim”sözleri dökülüverdi, yüzü gözü tebeşir tozuna bulanmıştı. Güler misin ağlar mısın? Daha sonra
 

beni odasına kurduğu gizli dünyasına davet etti.  Küçük  bir  tahta,  tebeşirlerle yaptığı değişik şekiller.  Ah 
güzel kızım benim bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz verirken ben ağlamamak için kendimi zor tu-
tuyordum.  Merve’ye kızmadım ona sadece başkasına  ait olan eşyaların izinsiz alınmaması gerektiğini an-
lattım. Zamanla  farkında olmadan kendi kopyalarınızı da yapıyorsunuz aslında.  Bu satırları yazarken  bile 
telefonumun mesaj lambası yanıp sönüyor. Kardelenlerimle telefondan soru çözüyoruz.  Yazımı tamamla-
mak için onlardan biraz müsaade istedim.  Tabii  onlara yazdıklarımı söylemedim, sürpriz  olmasını  istiyo-
rum.  Okudukları zaman bakalım ne hissedecekler.  Onları  ne kadar çok sevdiğimi,  benim  vazgeçilmezim 
olduklarını anlayabileceklermi merak ediyorum.

         Öğretmenlik nedir?  Diye sorsalar herhalde anne, baba, kardeş, abla olmak derdim.  Şu anda kelime-
ler boğazıma düğümlendi yine. Gözyaşlarım gözlerimden aşağı dökülmek için sıranın kendilerine gelmesi-
ni bekliyor.  Lise yıllarına geri dönsem ve öğretmenlerim bana “Nilgün hangi mesleği yapmak istiyorsun?” 
diye yeniden sorsalar bu kez avazım çıktığı kadar “Öğretmen olmak istiyorum.” derdim. 

          Evet, ben öğretmenliği çok sevdim. Öğrencilerimle öğrenmeyi, onların ışıkları olup yollarını aydınlat-
mayı, ayakları takıldığında yanlarında olup onları ellerinden tutup kaldırmayı,  ağlayacakları omuz olmayı, 
gülmekten gözlerinden yaş geldiğinde o yaşları ellerimle silmeyi sevdim.

          Söyler misiniz bana hangi anımı anlatayım?  Hepsi  birbirinden güzel ve özel.  Hiç  birini  diğerinden
 ayıramam ki ben.  Ama  şunu  söylerim  rahatlıkla.  İyi ki öğretmen olmuşum.  Sorunsuz,  dertsiz,  tasasız 
yaşayamayız sonuçta hepimizin duyguları var. Size bir şey itiraf edeyim mi okulun kapısından içeri girerken
 bütün kötü duyguları kapının önünde bırakmayı ilke edindim kendime yıllardır. Papatyalarımın beni üzgün
 görmesini hiç istemem. Çünkü onlar hayat basamaklarını çıkarken dimdik ayakta durmalılar,  yere sağlam 
basmalılar.

         Öğretmen sadece öğretmez, yol gösterir, ışık olur, gelecekleri aydınlatır. Öğrencilerini hayata hazırlar.
 
         Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ben yapraklarımı al-
dım basamakları  çıkıyorum,  ardıma dönüp baktığımda binlerce kardelenimin,  papatyamın,  günâşığımın 
benim izimden yürüdüklerini göre göre. 

98 99

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü



O O

O O
O O

O O
CANININ YARISI UMUTLARA

         

JJ
Nuran AYDIN

 Yenimahalle-Zeynep Salih Alp Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

   

                   
           İşletmelerden açık  lise derslerim için okula dönmüştüm.  Açık lise sınıfla-
rındaki derslerimiz saat  16:00’da başlayıp saat  20.25’e  kadar devam ediyordu. 
Kendi derslerimizin yanı sıra  5-6 dönem açık lise mezunu verdik.  Mezunlarımız 
arasında özel anaokulu dahi açmış,  anaokullarında çalışan ya da üniversite tah-
sili yapmış çok iyi öğrenciler yetiştirdik. Özveri ile işlerimizi aksatmadan çalıştık. 
Bununla da ayrıca gurur duymaktayım. Okulumuzun  dış kapısında  müdür baş-
yardımcısı Namık Atiktürk’ü gördüm. Bana telaşla birşeyler anlatmaya çalışıyor-
du. Hemen yanına gittim bana endişe ile bir yatılı öğrencimizin  ilaç  içtiğini aci-
len Numune Hastanesi’ne götürüldüğünü, gerekli bütün müdahalelerin yapıldı-
ğını, öğrencimizin yoğun bakımdan çıkarılıp odaya alındığını ancak uyanması ge-
rekirken bir türlü uyanamadığı haberini bana verdi.  Açık  lise derslerimin başla-
 

          

                   
       Umut ve ailesiyle,  kızımın okula başladığı gün tanıştım.  Annesiyle 
çocuklarımızı okula bırakırken ve ders sonunda okuldan alırken görüşü-
yorduk.  Anlatacaklarımın bazısına tanık oldum, bazısını kızımdan dinle-
dim. Öğrencilerim ne zaman derslerden yakınsalar onlara  Umut’un  ve 
annesinin başarı hikayesini anlatırım.

       Umut’un okula başladığı gün bütün aile hevesle okula gelmişler onu
 sınıfına götürmüşlerdi. Ayrılık zamanı geldiğinde Umut annesinden ayrıl-
mak istememiş ama  sınıf  öğretmeninin  uyarısıyla  istemeden  annesini 
göndermek zorunda kalmıştı.  İşte her şey o gün başladı.  Umut  yaşadığı 
yalnızlıkla aşırı bir tuvalet ihtiyacı hissetmiş, bunu öğretmenine söyleyeme-
diği için oturduğu sıraya ihtiyacını gidermiş. Sınıftakiler bunu görünce önce fısıltı halinde, sonra yük-
sek sesle  Umut’a bakıp konuşmaya, gülmeye başlamış;  öğretmen  de durumdan  haberdar olmuş. 
Hemen Umut’un annesini arayıp Umut’u alıp eve götürmesini söylemiş. Umut bu günden sonra da 
okula uyum süresi  içinde birkaç kez daha bu olayı yaşamak zorunda kalmış, adı  “Sidikli Umut” ola-
rak değişmişti…Umut bundan sonra  sınıf içinde belli zamanların (!) dışında  görünmez olmuş…Ders-
lerde ödevlerini yapsa bile öğretmene gösterecek cesareti, cevabını bildiği sorulara parmak kaldır-
ma isteği kalmamış.

    Sınıftakiler onu oyunlarına almaz, “kokuyorsun” diye yanlarına yaklaştırmazmış. Ortak oyunlarda 
bile öğretmenin çabalarına rağmen kimse grubuna almıyormuş...

    Peki annesi babası bir şey yapmamış mı derseniz, önceleri yapamamış; çünkü kendileri de ne  ya-
pacaklarını bilecek durumda değilmiş.  Aile,  Umut ilkokula başlayacağı  sene daha iyi bir yaşam  ve 
çocukları için daha iyi bir eğitim düşüncesiyle yaşadıkları köyden büyükşehire taşınmış. Babanın gü-
zel bir mesleği vardı ama çok iyi kazanacak bir işe girememiş. Hani büyükşehirde ekmek aslanın mi-
desine inmiş dedikleri misal…  Hayat onlara bekledikleri imkanları sunmamıştı.  Kiraladıkları  iki göz 
odada, kıt kanaat yaşamaya çalışıyorlardı. Gururlu  bir  aileydi  ve  bu özellik çocuklarda da vardı ve 
hiçbir zaman yoksulluklarını dert edinmediler,  kimseye el açmadılar. Sınıf annesinin yapmak istedi-
ği küçük yardımları bile kabul etmiyorlardı.  Saygı ve nezaketle bu yardımları geri çeviriyorlar,  “Biz-
den daha kötü durumda olanlara verin, ç ok şükür biz idare ediyoruz .” diyorlardı.
 
    Dördüncü  sınıfa geldiğinde,  bir veli toplantısında kurs açılması konusunda konuşuluyordu.  Veli-
ler  sorular  soruyor bilgi almak istiyordu. Bir velinin bir sorusu üzerine öğretmen: “Bu kursa katıla-
cak öğrencilerin  belli bir seviyede olması gerekiyor mesela  Umut  bu  kursa katılsa hiçbir işe yara-
maz!”  demiş  bulundu. Bütün veliler bir anda Umut’un annesine baktık ve o anda annenin yaşadı-
ğı çaresizliği gözlerinden okuduk…  Öğretmen de yanlış yaptığının farkına vardı ama ok yaydan çık-
mıştı bir kere…  Yine de derhal bu hatasını telafi etmeliydi;  öğretmenlik  hata  yapmamak değil bu 
hatadan dönmesini bilmekti.
     
          N

masına ortalama bir saat kadar süre vardı.  Hızla okulumuzun önünden hastane dolmuşuna binip  Numune 
Hastanesi’ne gittim.
          Öğrencimiz odaya alındığından beraberinde giden nöbetçi öğretmen okula dönüş yapmış,  yerine  ya-
takhane başkanı olan öğrencimizi bırakmış olduğunu gördüm.  Kendimi tanıtarak  ilgili hemşireden  bilgi al-
dım. Hemşire; “Sağlık kriterleri normale dönmesine rağmen bir türlü uyandıramıyoruz,  sanki  uyanmamak 
istiyor, biz de bunu öğrencinizin psikolojisine bağlıyoruz. Doktorlar da çok uğraştılar uyandıramadılar.” dedi.
Hemen yatakhane  başkanı öğrencimizi odadan dışarı çıkartım. Yatağın başında eğilerek yüzümü öğrencimi-
zin yüzünün seviyesine getirerek öğrencimle konuşmaya başladım.  Sürekli uyuyordu ve hiçbir tepki göster-
miyordu.  “  Ben Nuran öğretmeninim kızım gözlerini aç,  seni uyandırmak için geldim.  Beni  duyduğundan 
eminim. Ben sana güveniyorum, bir daha böyle bir şey yapmayacağına eminim.  Namık Bey’den haberi du-
yunca okula bile girmedim sana geldim.” vb…  sürekli telkinlerle ve sabırla yaklaşık  15-20  dakika kadar öğ-
rencimin uyuyan yüzüne doğru bunları söyledim.
          Öğrencimiz birden “Nuran öğretmenim!” diyerek ani bir uyanışla yataktan fırladı ve boynuma  sarıldı. 
O sırada kontrole gelen hemşire hanım çok şaşırdı. “  Mutlaka bu öğrencinin  sadece öğretmeni değil akra-
bası da oluyorsunuz herhalde, biz  çok uğraştık, uyanmaması için bir sebep yokken uyandıramadık. Akraba-
lık bağı olmalı ki size yanıt verdi.”  dedi. Benimle öğrencim arasında  hiçbir akrabalığın olmadığını sadece o-
nun  öğretmeni olduğumu açıkladım.  Öğrencim o sırada “Bu öğretmenim akrabam değil ancak canımın ya-
rısıdır.” dedi. Öğrencimin bu sözünden çok duygulanan hemşire hanım gözyaşlarını tutamadı ve çok duygu-
lanarak  “Keşke bizim de böyle öğretmenimiz olsaydı diyerek boynuma sarıldı.” Çok mutluluk verici duygulu 
dakikalar yaşadık. 
          Acil servis telefonundan okulumuzu arayıp Namık Bey’e öğrencimizin uyandığı haber verdim.  O gece 
müşahade altında kalacak öğrencimizi, Mamak semtinde oturan bayan akrabasına teslim ederek,  yatakha-
ne başkanı öğrencimizi de yanıma alarak okula döndüm.   
          Ergenlik dönemi özellikleriyle yetişkin bir birey olmak için kendileri ve çevreleriyle verdikleri  amansız 
mücadele içinde olan öğrencilerimiz bizim geleceğimiz ve geleceğimizin de öğretmenleridir. Onlara ders ko-
nularını öğrettiğimiz ve yaşamla ilgili eğitici çalışmalar yaptığımız kadar da her zaman yanlarında olduğumu-
zu farkındalığını sağlamamız gerekir. Onlar için verilen çabaların hiçbirinin boşa gitmeyeceğini,  bunun öne-
mini ve değerini öğrencilerin çok iyi anladığını  “Akrabam değil ama canımın yarısıdır.”  diyecek  kadar sevgi 
ve güven duyduğunu gösteren yaşanmış bu anekdotun da bunun bir kanıtı sayılabileceğini düşünmekteyim.

100 101

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü



O O

O O
O O

O O
CANININ YARISI UMUTLARA

         

JJ
Nuran AYDIN

 Yenimahalle-Zeynep Salih Alp Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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ve güven duyduğunu gösteren yaşanmış bu anekdotun da bunun bir kanıtı sayılabileceğini düşünmekteyim.
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          Hayat, her gün yeni şeyler öğreten bir okul aslında. Yaşanmışlıklar değil 
mi bizi insan yapan? Uzun zaman geçince üstünden anı sayfasına atıyoruz on-
ları. Ben de bu sayfamı sizlerle paylaşmak adına başladım bu yazıma.
 
         Öncelikle kendimi tanıtmakla başlayayım sözlerime. Bir öğretmenim ben. 
16 yılın devirmiş tecrübeli sayılabilecek düzeyde, Meslekî ve Teknik Anadolu 
Lisesinde, eski adıyla Ticaret Lisesinde. Meslek Dersleri öğretmeniyim. Memur
 bir babanın da dört çocuğundan en küçük olanı.

         Üniversite yıllarımdan bir anıyla başlamak istiyorum sayfaları karıştırmaya.
 97 yazı üniversite kapanmak üzere ve bütünlemeler vs sürmekte. Okulun en ha
valı kızıyım, burnum düşse yere eğilip almayacak derece anlayacağınız. Ta ki baba
mın telefonuna kadar.

          -Kızım okul kapanınca direk Muğla’ya,-köye gel dedi. 
          Aslen Muğlalıyız biz.  Ancak uzun yıllardır Nazilli’de oturuyoruz.  Babam oradaki tarlalara buğday ek-
miş. Tez canlı babam, bir an önce ekini biçmek istiyor ama amele bulamamış. Tarla da dağın başı, biçerdö-
ver giremiyor yol yok. Biraz da çalışmanın kolay olmadığını bize öğretmek amacıyla arıyor teker teker bizi.
          -Ekinleri biçeceğiz dedi.
          -Baba ben ne anlarım ekin biçmekten? dedim.
          -Anlatırım ben sana dedi, babam, harcamasını biliyorsunuz,
          Bizde babam bir söz söyledimi onun üstüne söz söylemek yürek ister ki,  ne kadar  efe  kızı  olsak  da 
karşımızdaki de efe sonuçta.  Sesimiz çıkmadı.  Zamanı geldiğinde çıktık yola… Sabah ezanında kaldırdı ba-
baannem (Allah rahmet eylesin!) kahvaltı hazır.  Ne kahvaltısı? Mide alışkın mı bu saatte bir şeyler yemeye. 
Babam önde, biz bir karış surat arkada düşüyoruz yola. Orakları verdi elimize ve dedi ki;
          -Bir kere göstereceğim. Bir daha da sormayın. 
          Soramadık da zaten. Öğlen saatinden saat 14.00’e kadar iki saatlik bir mola var ki o saatleri, dakikala-
rı nasıl saydığımı bir Allah, bir de annem biliyor. Ana yüreği dayanamıyor halimize, arada azarlıyor babamı 
da. Babam dinler mi?  Şimdi zaman zaman öğrenciler dersin bitmesi için dakika saydıklarında o anlar aklı-
ma gelir. Elbette kıyaslanamaz o yazın sıcağında ter revan içindeki hallerimle, onların bu halleri. 

          Ertesi sene sonraki sene derken, son sınıf ve mezun olduk sonunda.  Öğretmen olmuştum.  İstanbul 
Sultanbeyli Turhan Feyzioğlu Ticaret Meslek Lisesi’ne çıktı tayinim. O yıl Düzce depremi olmuştu. Ülke yas 
halindeydi ve yaralar sarılmaya çalışılıyordu. Gittiğim okulda hafif düzey hasar görmüştü ancak, eğitim öğ-
retim yapılabiliyordu. 

         Lise 3. sınıfların Maliye ve İstatistik derslerini verdiler bana. Arkadaşlar sağ olsun en popüler sınıfları 
seçip vermişler bana  ve  aralarında da  kaç  dakikaya  ağlayarak  çıkar  diye de yemeğine iddiaya girmişler. 
(Sonra itiraf ettiler.)  Tabii ki ben yeni mezun olmuşum.  İdealist genç bir öğretmenim,  her zaman dik dur-
mak öğretilmiş bize.  Babamın ekin sınavından sonra bu sınıftan mı korkacağım?  Heyecanlıyım.  Sınıfa gir-
dim. Öğrenci profili yaşça biraz büyük, o an bana korkutucu gelmedi desem yalan olur. 
          
            

         Toplantı sonrasında öğretmen anneyle yalnız konuşmak istediğini söyleyince anneyi bir heyecan sardı 
ve endişe içinde beklemeye başladı.  O gün  durumun vahametini  kavrayan  öğretmen  anneyle konuşarak 
gönlünü aldıktan sonra Umut’u kurtarma etkinliğini başlattı. 

         Sınıfta  ve kursta öğretmeni daha özverili biçimde Umut’u arkadaşlarıyla kaynaştırmaya, derslerde ce-
saretlendirmeye  önem  verdi.   Annesi de  evde  sabah  ve  akşam ders tekrarı,  testlerle  kontrol  şeklinde
Umut’u çalıştırmaya başladı.  Seviyesine göre kitapları seçip okuttu.  Kısa  süre sonra  bu  çalışmalar  sonuç 
verdi. Umut artık derslerde kendine güvenen, ders içinde ve dışında oyun arkadaşları olan bir öğrenci oldu… 

          Arkadaşları ondaki bu gelişmeyi hayranlıkla karşıladılar ve kendilerini de anlayabildikleri  kadar sorgu
lamaya başladılar.  Kızım bu gelişmeleri bana anlatırken:  “Anne biz ne kadar hatalı davranmışız oysa Umut 
çok uyumlu, akıllı bir çocukmuş; şimdi yazılılarda kağıdını önce o veriyor,  sınavını çabuk bitiriyor notları da 
hep yüksek...” diyordu. Bu yaşadıkları kızıma ve arkadaşlarına önemli bir hayat dersi olmuştu.

          Umut, bu değişimden sonra başarıyla öğrenimine devam etti ve şimdi büyük bir firmada Makine Mü-
hendisi olarak çalışıyor.  Anne  ve  babası  oğullarının aldığı bahçeli güzel bir evde ona duacı olarak  huzurla 
yaşıyorlar.  Yaşadıkları  olayları  anımsadıkça yüzlerinde oluşan buruk gülümseme yerini gururlu bir ifadeye 
bırakıyor…
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yaşıyorlar.  Yaşadıkları  olayları  anımsadıkça yüzlerinde oluşan buruk gülümseme yerini gururlu bir ifadeye 
bırakıyor…
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           Kendimi tanıttım,  dersin konularından bahsettim,  sürekli emir cümleleri kuruyorum sınıfta, bunu da-
ha sonra o anları hatırladığımda fark edebildim.  Anlatıma geçtim.  Sınıfta çıt yok, herkes çok güzel dinliyor. 
Bazen bilmedikleri kelimeler telaffuz ettiğimde anlamını soruyorlar cevaplıyorum.
 
         -Bu sınıftan niye bu kadar şikâyet ediyorlar ki diyorum.

         -Öğretmenlik ne kolaymış diye söyleniyorum kendi kendime.

        -Çünkü henüz öğretmenliğin sadece ders anlatmak olduğunu sanıyorum. 

          Günler günleri kovaladı ve sınav günü geldi çattı. Maliye sınavlarını okudum sonuçlar şok etti beni. 
En yüksek not 18  (Evet evet doğru anladınız 100 üzerinden 18.) Girdim sınıfa;

         - Size o kadar soruyorum, anladınız mı diye. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bu sonuçlar nedir böyle de-
yip esip gürlüyorum.

          Öğrencilerden biri parmak kaldırıp söz istedi. 

         -Hocam siz mükemmel ders anlatıyorsunuz, hatta bu kadar bilgili hocamız vergi kanunlarını ezbere 
söylüyor sorun bizde diye düşündük ve size ayıp olmasın diye de anlayamadığımızı söylemedik, dedi.

          Şaşırdım. Sonra Müdür Bey’den dersimi dinlemesini rica ettim. Tecrübeli bir göze ihtiyacım vardı 
çünkü. 

          Oysa ben üniversitede hocamız bize nasıl ders anlattıysa ben de aynı seviyede ders anlatıyormuşum 
öğrencilere. 

         -Bak kızım dedi müdürüm, ders bilgin fazla ama öğrencinin seviyesine inemiyorsun. 

          Daha sonra önce öğrencinin seviyesini irdeleyip sonra onlara ne kadarını verebilirim anlayışına sahip 
oldum. Bu arada günler günleri kovalıyor bir yandan deprem yaraları devlet tarafından sarılmaya çalışılıyor, 
bir yandan da ben öğretmenliği öğrenmeye çalışıyordum. Ve bilin bakalım 11-B sınıfının sınıf rehber öğret-
menliği görevi kime verilmişti? 

          Evet o bendim. Sınıf öğretmenliği konusunda da ders öğretmenliğinden iyiydim. Çünkü onlardan bir
kaç yaş büyüktüm ve birbirimizi çok iyi anlıyorduk. Sınıf düzgün bir sınıf olmuştu. Bir gün,

         - Hocam, futbol turnuvaları başladı. Yarın maçımız var. Geleceksiniz değil mi, dediler?
         -Gelirim dedim, geçtim. 

          Tabii ki gitmedim,  unutmuştum da zaten. Maçtan bir gün sonra sınıfa derse gittim. Derse girdim, hiç
bir öğrenci ayağa kalkmadı, hatta hiçbiri yüzüme bile bakmıyordu. Kendi aralarında konuşuyorlardı. 

         

            -Merhaba arkadaşlar, hayırdır iyi misiniz, bir sorun mu var? dedim. 
Cevap yok. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim, ne olduğunu da hiç anlamadım. 
           -Niye cevap vermiyorsunuz? dedim,

             Sessizlik…
             Ben de oturdum öylece. Sonra;
           -Nedir derdiniz dedim. Kızmıştım. 
           -Hocam dün gelmediniz dedi biri.
           -Evet unutmuşum çünkü dedim. 

           -Unutmuş olmanız daha da  üzücü dedi öğrenci.  Biz sizin her  dediğinizi yaptık sınıf olarak.  Ama siz 
bizim yanımızda olmadınız bize birlik olmayı öğrettiniz  ve  biz oradaydık dedi. 

             Haklıydı aslında her dediğimi yapıyorlardı hatta okulun iyi sınıfları arasına yükseldiler. Derslerde ar-
tık  öğretmenler onlardan şikâyetçi değillerdi. 
           -Haklısınız özür dilerim, dedim. 
             Beni affetmeleri biraz zaman aldı tabii ki. Ama sonrasında hiçbir davetlerini kaçırmadım.  Kardeşle-
rinin sünnet törenlerinden tutun da abla ve abilerinin düğünlerine kadar.

             Bu anım da bana bir öğretmenin öğrencinin beyninden önce kalbine dokunması gerektiğini öğretti. 
O okulda 8 yıl çalıştım her günü birbirinden öğretici.  Daha sonra tayinimiz Malatya’ya çıktı.  Malatya Tica-
ret Lisesi’nde çalışmaya başladım. İkinci yılımda lojmanlarda oturuyorum. Kapı çaldı. Açtığımda gözlerime 
inanamadım. 11-B sınıfından bir kız öğrencim nişanlısı olduğunu sonra öğrendiğim bir delikanlıyla kapım-
daydı. Malatyalı  olan bu kızım benim buraya tayin olduğumu duyunca memleketine  geldiğinde  beni gör-
mek istemiş. Ben de lojmanda oturduğum için bulması  çok zor olmamış.  Gözyaşlarımı  tutamadım. Sarıl-
dım sevinç içinde ağladım. İlk mezunlarımdı benim onlar. Hâlâ tüm önemli  günlerde arar  ve ararlar beni. 
İşte böyle bir hazzı hiçbir meslekte yaşayamazsınız. 

             Sonrasında Malatya’yı Ankara takip etti.  Şu anda çalıştığım Yamantürk Meslekî ve  Teknik Anadolu 
Lisesi.  6 yıldır da burada çalışmaktayım.  O kadar çok anım var ki yazmaya değer;  iyi,  kötü,  üzücü,  gurur 
verici… Ancak size şunu söylemeliyim bu meslekte her öğrenci size bir şeyler öğretir.  Tabii siz ders alması-
nı da vermek kadar iyi yapabiliyorsanız. Anılarımız bizim en değerli yol göstericilerimizdir aslında. Ve bana 
tüm tecrübelerim şunu öğretti. Öğrencilerime her zaman da bunu söylerim! 
                                                            Yazımı da bu sözle bitirmek istiyorum:

                                                        YAPMADIĞINIZ HER İYİLİKTEN SUÇLUSUNUZ…

JJ
Nuray ATİK

 Keçiören-Yamantürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
Büro Yönetimi
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            Öncelikle bu yazıyı,  genç yaşta kötü huylu beyin  kanserine  yakalanıp üç 
                yıl kadar süren yaşam savaşını büyük  bir  sessizliğe  bürünerek  kaybeden mer-
                hum ağabeyim  Ahmet  Oran’a  ve onun ilk yaşam öğretmeni olan sevgili anne-
                miz Çiğdem Oran Hanımefendi’ye ithaf etmek isterim.
 
           Onun ilk öğretmeni olan muhterem annemiz,  kendisi okuryazar  değildir, 
                sevgili ağabeyimi suyu olmayan, çatısı kontrplak bir gecekonduda eğitmişti. Bir-
                likte  ODTÜ  Makine  Mühendisliği  bölümünden mezun oldular desem yeridir! 
                İkisi arasındaki uyumu hayatım boyunca başka iki insan arasında henüz görme-
                diğimi rahatlıkla söyleyebilirim.
 
           

JJ
Orhan ORAN

 Çankaya-Ayten Tekışık Ortaokulu
Türkçe Öğretmeni

SEVGİLİ  AĞABEYİM

          Kerpiçten  kümes  yapmışlardı mesela…  Ağabeyim  ODTÜ’den  mezun  olduğunda  beş  yüz  tavukları 
vardı.  Birlikte tavuk ameliyatı bile yapmışlar, hayata dönen tavuğun adını da  “Kursaksız”  koymak  zorunda 
kalmışlardı!

          Benim de ilk öğretmenim, ağabeyim olmuştur. Aramızdaki on üç yaş beni ona adeta bir baba sevgisiy-
le bağlamaktadır hala.  Sevgi dolu, yapıcı, çalışmayı, sabırla çalışmayı çok iyi beceren bir kişilik…  Fakat ağa-
beyim diye söylemiyorum en çarpıcı özelliği, değişik öğretme stratejisinin olması idi. Bana öğretmek istedi-
ği şeyi kendisi de öğrenmeye çalışırdı.  Evet,  stratejisi buydu.  Sanırım  bu  ince  metodu annemden alarak, 
kendisi geliştirmişti. Örneğin,  sazı elinde tutuyor,  metot kitabını inceliyor,  benim  dokunmama  pek  rızası 
yokmuş gibi davranıyordu.  Bu durum beni çıldırtıyor,  onun sürekli uğraşıp da yapamadığı şeyi elinden alıp 
bir an önce yapıvermek geçiyordu içimden. İşte tam da buydu keşfettiği şey, merak uyandırmak.  Yıllar son-
ra sazı bana öğretti. Müteşekkirim…

          Yıllar sonra… Ağabeyim Mühendis Ahmet Oran ülkemizin en büyük şirketlerindeki başarılı çalışmaları-
nın ardından dünyanın ilk beş yüz şirket sıralamasında yer alan Amerikan devi bir şirkete girebilmeyi başar-
mıştı.

          O artık sülalemizin ve onu tanıyanların medar-ı iftiharıydı. İngilizce ve İtalyancayı ana dili gibi konuşa-
biliyordu. Bütün dünyada değişik ölçeklerde fabrikalar kuruyor ve onların sorunlarına çözüm üretiyordu.

          Yine bir Cuma akşamı yemekte birlikteydik.  Ağabeyim, iş gezisinden dönmüştü.  Öğretmen olan yen-
gemle  okul  işlerimizden  konuşurken ne kadar yorulduğumuz hakkında  hayıflanıp  durmuşuz  meğer.  Yarı 
alaycı, yarı küçümser biraz da hiddetlenerek, “Ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz? Sevsinler sizi! Dinleyen 
de okul binasını yeniden yaptınız sanacak… İsterseniz birer sekreter tutayım yanınıza!” deyiverdi. Lütfun da 
hoş kahrın da hoş penceresinden baktığım için ona hep, ben pek önemsememiştim ama yengem biraz içer-
lemişti. Öğretmenlik mesleğimizi de hafifsemişti biraz!...

          Bir gün pat diye istifa ettiğinde herkes şaşırıverdi.  “Neden Ahmet?”  diye soranlara: “Dinleneceğim… 
Çok yoruldum, çok kazandım. Yeter, biraz da çocuklarıma, onların eğitimine zaman ayırmak istiyorum.” gibi 

şeyler söyledi.  Kırk yedi yaşındaydı.  “En verimli zamanıydı, çok yanlış yapıyor.”  dedi herkes.  Çocuklarını, 
kızı Elif’i ve oğlu Mehmet Erdem’i deliler gibi severdi. Oğlunun okulunda okul aile birliği başkanı seçilince
 “İşte işimi buldum.” diye latife yapmıştı bana… Fakat Mühendis Ahmet Oran yine yapacağını yapmış, oku-
lun kronikleşmiş ısı, ses,  yalıtım benzeri pek çok sorununa modern çözümler üretmişti.  Yine sevgi,  saygı, 
hayranlık duygularını üzerine toplamıştı. Bir sohbetimizde, boş geçen İngilizce derslerinden rahatsız oldu-
ğunu söyledi.  Birkaç hafta sonra Mühendis Ahmet Oran,  MEB onaylı ücretli  İngilizce  Öğretmeni  Ahmet 
Oran oldu.

           Yıllarca başarıdan başarıya koşan mühendis  ağabeyimi  ücretli  öğretmen olarak görmek, ne  yalan 
söyleyeyim beni hem şaşırtmış hem de sevindirmişti.

           Okulunda yapılacak bir etkinlik için  ağabeyimin yanına gitmiştim.  Güler yüzlü,  tonton  göbekli  bir
adam ve peşinden çılgınca koşan ortaokul çocuklarını gördüğümde şaşkına döndüm.  Yılların  profesyonel 
öğretmenleri gibi çıktı karşıma. Eve gittik. Bir sürü yazılı kağıdı ve kompozisyon defterleri çıkardı,  mutluy-
du. Yengem yemek hazırlıyordu. “Oğlum Orhan!” dedi sessizce. “Öyle yoruluyorum, öyle yoruluyorum  ki 
gidip istifa ettiğim işime dönesim  var.  Fakat  öğrenciler  çok  üzülür  diye  düşünüyorum.  Beni  seviyorlar
galiba.  Bu duyguyu kelimelerle anlatamıyorum…  Farklı bir his…  Beni onlara bağlıyor.”  “İşte öğretmenlik
bu ağabey!”  dedim  ben de…  “Sen artık öğretmen olmuşsun, mühendisliği unut!”  Kahkahalarla  güldük.
Yengeme seslendi,  “Tansel buraya gel hayatım,  sizden özür dileyeceğim.  Bugüne kadar  çalıştığım hiçbir 
işten bu kadar keyif almadım ve hiç bu  kadar  yorucu  bir  işte  çalışmadım.  Allah  emeklerinizi  karşılıksız 
bırakmasın…”

           Bu son güzel sohbetin ardından kısa bir zaman sonra, bir film sahnesi repliği duymak hepimizi deh-
şete düşürmüştü. “ Hastanızın en  çok  bir  ay  ömrü  kalmış!”  dediğinde  doktor,  yengem  düşüp  bayıldı.

           Ameliyat ve sonrası kelimelerle tarifi  imkansız  ızdırap  dolu günler ve  gecelere teslim oldu. Öğret-
men  Ahmet Oran’ın konuşması ve hafızası yavaş yavaş yok oldu.  Tam iki yıl sekiz ay sürdü bu yok oluş ve 
yapraklarını dökemeden kuruyuverdi kayın ağacımız... Gitmeden kısa bir süre önce,  öğrencilerini  çok öz-
lediğini söyledi bana yarım yamalak.

           Onu öğretmen olarak uğurladık yüzlerce öğrencisiyle… Gönlümüzde hep  öğretmen  olarak yaşaya-
caksın Sevgili Öğretmenim, Sevgili Ağabeyim…  
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                İkisi arasındaki uyumu hayatım boyunca başka iki insan arasında henüz görme-
                diğimi rahatlıkla söyleyebilirim.
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SEVGİLİ  AĞABEYİM

          Kerpiçten  kümes  yapmışlardı mesela…  Ağabeyim  ODTÜ’den  mezun  olduğunda  beş  yüz  tavukları 
vardı.  Birlikte tavuk ameliyatı bile yapmışlar, hayata dönen tavuğun adını da  “Kursaksız”  koymak  zorunda 
kalmışlardı!

          Benim de ilk öğretmenim, ağabeyim olmuştur. Aramızdaki on üç yaş beni ona adeta bir baba sevgisiy-
le bağlamaktadır hala.  Sevgi dolu, yapıcı, çalışmayı, sabırla çalışmayı çok iyi beceren bir kişilik…  Fakat ağa-
beyim diye söylemiyorum en çarpıcı özelliği, değişik öğretme stratejisinin olması idi. Bana öğretmek istedi-
ği şeyi kendisi de öğrenmeye çalışırdı.  Evet,  stratejisi buydu.  Sanırım  bu  ince  metodu annemden alarak, 
kendisi geliştirmişti. Örneğin,  sazı elinde tutuyor,  metot kitabını inceliyor,  benim  dokunmama  pek  rızası 
yokmuş gibi davranıyordu.  Bu durum beni çıldırtıyor,  onun sürekli uğraşıp da yapamadığı şeyi elinden alıp 
bir an önce yapıvermek geçiyordu içimden. İşte tam da buydu keşfettiği şey, merak uyandırmak.  Yıllar son-
ra sazı bana öğretti. Müteşekkirim…

          Yıllar sonra… Ağabeyim Mühendis Ahmet Oran ülkemizin en büyük şirketlerindeki başarılı çalışmaları-
nın ardından dünyanın ilk beş yüz şirket sıralamasında yer alan Amerikan devi bir şirkete girebilmeyi başar-
mıştı.

          O artık sülalemizin ve onu tanıyanların medar-ı iftiharıydı. İngilizce ve İtalyancayı ana dili gibi konuşa-
biliyordu. Bütün dünyada değişik ölçeklerde fabrikalar kuruyor ve onların sorunlarına çözüm üretiyordu.

          Yine bir Cuma akşamı yemekte birlikteydik.  Ağabeyim, iş gezisinden dönmüştü.  Öğretmen olan yen-
gemle  okul  işlerimizden  konuşurken ne kadar yorulduğumuz hakkında  hayıflanıp  durmuşuz  meğer.  Yarı 
alaycı, yarı küçümser biraz da hiddetlenerek, “Ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz? Sevsinler sizi! Dinleyen 
de okul binasını yeniden yaptınız sanacak… İsterseniz birer sekreter tutayım yanınıza!” deyiverdi. Lütfun da 
hoş kahrın da hoş penceresinden baktığım için ona hep, ben pek önemsememiştim ama yengem biraz içer-
lemişti. Öğretmenlik mesleğimizi de hafifsemişti biraz!...

          Bir gün pat diye istifa ettiğinde herkes şaşırıverdi.  “Neden Ahmet?”  diye soranlara: “Dinleneceğim… 
Çok yoruldum, çok kazandım. Yeter, biraz da çocuklarıma, onların eğitimine zaman ayırmak istiyorum.” gibi 

şeyler söyledi.  Kırk yedi yaşındaydı.  “En verimli zamanıydı, çok yanlış yapıyor.”  dedi herkes.  Çocuklarını, 
kızı Elif’i ve oğlu Mehmet Erdem’i deliler gibi severdi. Oğlunun okulunda okul aile birliği başkanı seçilince
 “İşte işimi buldum.” diye latife yapmıştı bana… Fakat Mühendis Ahmet Oran yine yapacağını yapmış, oku-
lun kronikleşmiş ısı, ses,  yalıtım benzeri pek çok sorununa modern çözümler üretmişti.  Yine sevgi,  saygı, 
hayranlık duygularını üzerine toplamıştı. Bir sohbetimizde, boş geçen İngilizce derslerinden rahatsız oldu-
ğunu söyledi.  Birkaç hafta sonra Mühendis Ahmet Oran,  MEB onaylı ücretli  İngilizce  Öğretmeni  Ahmet 
Oran oldu.

           Yıllarca başarıdan başarıya koşan mühendis  ağabeyimi  ücretli  öğretmen olarak görmek, ne  yalan 
söyleyeyim beni hem şaşırtmış hem de sevindirmişti.

           Okulunda yapılacak bir etkinlik için  ağabeyimin yanına gitmiştim.  Güler yüzlü,  tonton  göbekli  bir
adam ve peşinden çılgınca koşan ortaokul çocuklarını gördüğümde şaşkına döndüm.  Yılların  profesyonel 
öğretmenleri gibi çıktı karşıma. Eve gittik. Bir sürü yazılı kağıdı ve kompozisyon defterleri çıkardı,  mutluy-
du. Yengem yemek hazırlıyordu. “Oğlum Orhan!” dedi sessizce. “Öyle yoruluyorum, öyle yoruluyorum  ki 
gidip istifa ettiğim işime dönesim  var.  Fakat  öğrenciler  çok  üzülür  diye  düşünüyorum.  Beni  seviyorlar
galiba.  Bu duyguyu kelimelerle anlatamıyorum…  Farklı bir his…  Beni onlara bağlıyor.”  “İşte öğretmenlik
bu ağabey!”  dedim  ben de…  “Sen artık öğretmen olmuşsun, mühendisliği unut!”  Kahkahalarla  güldük.
Yengeme seslendi,  “Tansel buraya gel hayatım,  sizden özür dileyeceğim.  Bugüne kadar  çalıştığım hiçbir 
işten bu kadar keyif almadım ve hiç bu  kadar  yorucu  bir  işte  çalışmadım.  Allah  emeklerinizi  karşılıksız 
bırakmasın…”

           Bu son güzel sohbetin ardından kısa bir zaman sonra, bir film sahnesi repliği duymak hepimizi deh-
şete düşürmüştü. “ Hastanızın en  çok  bir  ay  ömrü  kalmış!”  dediğinde  doktor,  yengem  düşüp  bayıldı.

           Ameliyat ve sonrası kelimelerle tarifi  imkansız  ızdırap  dolu günler ve  gecelere teslim oldu. Öğret-
men  Ahmet Oran’ın konuşması ve hafızası yavaş yavaş yok oldu.  Tam iki yıl sekiz ay sürdü bu yok oluş ve 
yapraklarını dökemeden kuruyuverdi kayın ağacımız... Gitmeden kısa bir süre önce,  öğrencilerini  çok öz-
lediğini söyledi bana yarım yamalak.

           Onu öğretmen olarak uğurladık yüzlerce öğrencisiyle… Gönlümüzde hep  öğretmen  olarak yaşaya-
caksın Sevgili Öğretmenim, Sevgili Ağabeyim…  
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         Öğretmenlik…  İnsan hayatında yerini kendisinden başka  hiçbir  şeyin  tam 
manasıyla dolduramadığı bir yaşam biçimi,  vazife,  fikir işçiliği…  Öğretmenlik… 
Peygamberlerin mukaddes mirası,  erenlerin kalplere ışık dolduran sedası.  İşte 
deryada bir katre misali de olsa açıklamaya çalıştığım öğretmenliğe nihayet baş-
lamıştım. Her ders zili çaldığında  içime sığdıramadığım heyecanla insanları saa-
det kıblesine ulaştıracak yolda emin adımlarla ilerlemekteydim.  Günler  su mi-
sali akıp giderken tabiri caizse ekilenlerin biçileceği vakit,  yani karne günü yak-
laşmaktaydı. Karneler okul idaresi tarafından biz öğretmenlere dağıtılmış ve ar-
tık gerçek sahiplerine kavuşmayı bekliyorlardı. İlk defa karne verecektim. Karne-
leri,  dağıtılacağı günün arefesi akşamında  incelerken  bir de ne göreyim?  Sınıf 
öğretmeninin doldurması gereken karne  görüş alanı bomboş.  Acemilikten  mi 
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yoksa ilk defa karne dağıtmanın heyecanından mı bilmiyorum  ama  karne görüşlerini sistem üzerinden gir-
meyi unutmuşum.  Fakat bu durum karne görüşü yazmamam için bir bahane olamazdı.  Çünkü  ben  öğret-
mendim ve bir öğretmen olarak kalemimden doğacak her kelimenin körpecik zihinlerin kaderini etkileyece-
ğinin bilincindeydim. Hemen kalemi elime aldım ve başladım yazmaya. Karne görüşü için ayrılan bölüm en 
fazla beş ya da altı satırlık cümle alabilecek kadardı. Ben de bu sebeple kelimelerimi bir kuyumcu titizliğiyle
 seçiyordum. Önümde otuz beş adet karne ve benim de bunları yetiştirebilmek için sadece bir gecem vardı.
 Sabaha kadar karneleri tek tek doldurdum. Ertesi gün karneleri dağıttığımda öğrencilerim ilk olarak karne-
deki not bölümünü değil de  karne görüşü bölümünü okuyorlardı.  Notları iyi olanın da  notları  kötü olanın 
da yüzünde bir tebessüm vardı.  Ama içlerinden biri vardı ki…  Gülcan, anlatacağım anının kahramanı.  Gül-
can  içine kapanık,  kendi halinde bir kız öğrencim. Takdir belgesi almıştı ama eğitimde bana göre bu yeterli 
değildi ve onun, kapasitesini yeterince kullanmadığını düşündüğüm için karnesine şu notu yazdım:

        “Bu dönem içerisinde göstermiş olduğun başarı ve davranışlarındaki ahlaki olgunluktan dolayı seni teb-
rik ederim.  Yalnız şu söyleyeceklerimi dikkate alırsan sevinirim:  Başka  bir  insandan  üstün  olmanın hiçbir 
asaleti yoktur.  Gerçek asalet bir önceki halimizden üstün olmaktır.  İlim isimli  bu  mukaddes  yolda bilgelik 
bayrağını daha yüksek burçlara dikeceğine inanıyorum. Saygılarımla.”  Bu not üzerine  Gülcan bana karşı ilk 
defa büyük bir sevinçle  “hakkımdaki düşünceleriniz için çok teşekkür ederim öğretmenim.” şeklinde  tepki 
vermişti. Aradan üç dönem geçti ve ben her dönem sonu aynı bilinç ve hassasiyetle sınıfımdaki tüm öğren-
cilerime karne görüşlerini yazıyordum. (Tabi, artık sistem üzerinden yazıyordum.) Bu notlar en çok Gülcan’ -
da iz bıraktığı için işte o üç dönem boyunca Gülcan’ın karnesine yazdığım notlar:

         “Bu dönem içerisinde gösterdiğin yoğun gayret ve üstün ahlak vesilesiyle elde ettiğin başarıdan dolayı 
seni  tebrik ediyorum. Hayatta hangi alanda olursa olsun zirveye ulaşmış  olsak bile hala ulaşılması gereken 
tüm gelecek önümüzde  durmaktadır.  Bu sebeple  “Ben çok başarılı oldum”  diyerek  rehavete  kapılıp  her 
şeyden el etek çekmek yerine, bir iki hafta tatilini yaptıktan hemen sonra gelecekte bulunmak istediğin yer-
lerin inşası için çalışmaya devam etmelisin.”
        

“Göstermiş olduğun gayret ve neticesinde elde ettiğin  başarıdan dolayı seni tebrik ederim.  İnşallah  önü-
müzdeki dönemlerde elde edeceğin başarılar  şimdiki başarını bile geride bırakacak.  Fakat almış olduğun 
bu belge seni yarını düşünmekten de alıkoymasın.  Çünkü  bizim amacımız bu belgeler değil,  bu  belgeler 
aracılığıyla belli yerlere gelip oralardan milletimize, insanlığa hizmet etmektir.  İlim yolunda bu şuurla iler-
lemen temennisiyle. Yarınlar bizim olacak inşallah.” 

         “Yaz tatilinde çalıştığın her dakikayla beraber bir rakibini de  geçmiş olacaksın.  Boş  ver  diyerek israf 
ettiğin her dakikayla beraber de bir rakibin seni geçmiş olacak.  Birlikte başladığımız bu yola  her  karanlık 
gecenin bir sabahı,  her cefalı işin bir sefası olduğunu idrak ederek daha fazla sabır ve daha fazla  gayretle 
devam etmeliyiz. Unutma ki dikenden ellerini sakınmayanlar güzel güllere ulaşabilirler. Güzel güller ve gü-
zel günler bizleri bekliyor.”  Gülcan  artık sekizinci sınıf öğrencisi olmuş, geçen zamanla beraber  kendi  öz-
benliğine kavuşmuş ve olması gereken yere doğru koşar adımlarla ilerlemekteydi. Öyleki Keçiören ilçe ge-
nelinde düzenlenen “Gençlerin Gözünden Aliya İzzet Begoviç”  konulu kompozisyon yarışmasında ikincilik 
derecesini elde etmişti. Yine böyle bir günde öğretmenler odasına girerken tatlı bir ede ile  “Hocam,  mü-
sait misiniz?” şeklinde bir soru duydum.  Sesin geldiği tarafa yöneldiğimde  Gülcan’ la  göz göze geldim ve 
sorunun sahibi Gülcan, muhatabı da bendim.  Hemen uygun bir yere geçtik ve Gülcan:  Hocam ben  sahip 
olmak istediğim mesleği seçtim; öğretmen olmak istiyorum hem de sizin gibi bir öğretmen. Çünkü siz  ba-
na  insanları sevmeyi, insanlara değer vermeyi, azimle çalışmayı, içinden çıkılması en güç durumlarda bile 
umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini öğrettiniz.  Hele de  karnemize yazdığınız o sözler var ya hocam, 
bugüne kadar hiçbir öğretmen karnemize bu kadar anlamlı söz yazmadı  ve  ilk  defa  kendimin  bu  kadar 
değerli olduğunu hissettim. Meğer insanın kendisini değerli hissetmesi ne güzel bir duyguymuş!  Size çok 
teşekkür ediyorum hocam.” Bu sözler sonrası yine  Gülcan tarafından uzatılan bir mektup.  Mektup  Gül-
can’ın annesi ve babası tarafından kaleme alınmıştı. İmkânlarım gereği mektupta yazılanları sizlerle payla-
şamayacağım ama gerek  Gülcan’ın  sözleri  gerekse  mektupta  yazılanlar  benim  için  bir  cemre  gibiydi. 
Fakat bu cemre dördüncü bir cemreydi.  Hani şu havaya,  suya ve toprağa düşenlerden değil de gönle dü-
şen bir cemre…

         Bu dönemki karne görüşlerini şimdiden hazırlamaya başladım bile.  Çünkü ben öğretmenim.  Bir öğ-
retmen olarak onlarca,  yüzlerce tazecik ruhun ilim  duvarındaki  tuğlaları  dizmek  benim vazifem.  Çünkü 
gençliğe karakter mayasını aşılamak benim vazifem. Çünkü  ruhları gömülü oldukları karanlıktan çıkarıp o 
ruhların yeniden doğuşuna kapı aralamak benim vazifem. Çünkü…  Çünkü karnede biz öğretmenlere ayrı-
lan küçük bir bölüme sıkıştırıp üç beş cümle ile ifade ettiğimiz düşünceler nasıl ki  Gülcan’ın  zihninde kök 
salmışsa,  Gülcan gibi daha nice öğrencilerin zihinlerinde kök salacak ve zamanla bu kökler uzayacak,  uza-
yacak insanlığın tutunacağı birer dal olarak varoluşa doğru yol alacaktır. 
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         Öğretmenlik…  İnsan hayatında yerini kendisinden başka  hiçbir  şeyin  tam 
manasıyla dolduramadığı bir yaşam biçimi,  vazife,  fikir işçiliği…  Öğretmenlik… 
Peygamberlerin mukaddes mirası,  erenlerin kalplere ışık dolduran sedası.  İşte 
deryada bir katre misali de olsa açıklamaya çalıştığım öğretmenliğe nihayet baş-
lamıştım. Her ders zili çaldığında  içime sığdıramadığım heyecanla insanları saa-
det kıblesine ulaştıracak yolda emin adımlarla ilerlemekteydim.  Günler  su mi-
sali akıp giderken tabiri caizse ekilenlerin biçileceği vakit,  yani karne günü yak-
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yoksa ilk defa karne dağıtmanın heyecanından mı bilmiyorum  ama  karne görüşlerini sistem üzerinden gir-
meyi unutmuşum.  Fakat bu durum karne görüşü yazmamam için bir bahane olamazdı.  Çünkü  ben  öğret-
mendim ve bir öğretmen olarak kalemimden doğacak her kelimenin körpecik zihinlerin kaderini etkileyece-
ğinin bilincindeydim. Hemen kalemi elime aldım ve başladım yazmaya. Karne görüşü için ayrılan bölüm en 
fazla beş ya da altı satırlık cümle alabilecek kadardı. Ben de bu sebeple kelimelerimi bir kuyumcu titizliğiyle
 seçiyordum. Önümde otuz beş adet karne ve benim de bunları yetiştirebilmek için sadece bir gecem vardı.
 Sabaha kadar karneleri tek tek doldurdum. Ertesi gün karneleri dağıttığımda öğrencilerim ilk olarak karne-
deki not bölümünü değil de  karne görüşü bölümünü okuyorlardı.  Notları iyi olanın da  notları  kötü olanın 
da yüzünde bir tebessüm vardı.  Ama içlerinden biri vardı ki…  Gülcan, anlatacağım anının kahramanı.  Gül-
can  içine kapanık,  kendi halinde bir kız öğrencim. Takdir belgesi almıştı ama eğitimde bana göre bu yeterli 
değildi ve onun, kapasitesini yeterince kullanmadığını düşündüğüm için karnesine şu notu yazdım:

        “Bu dönem içerisinde göstermiş olduğun başarı ve davranışlarındaki ahlaki olgunluktan dolayı seni teb-
rik ederim.  Yalnız şu söyleyeceklerimi dikkate alırsan sevinirim:  Başka  bir  insandan  üstün  olmanın hiçbir 
asaleti yoktur.  Gerçek asalet bir önceki halimizden üstün olmaktır.  İlim isimli  bu  mukaddes  yolda bilgelik 
bayrağını daha yüksek burçlara dikeceğine inanıyorum. Saygılarımla.”  Bu not üzerine  Gülcan bana karşı ilk 
defa büyük bir sevinçle  “hakkımdaki düşünceleriniz için çok teşekkür ederim öğretmenim.” şeklinde  tepki 
vermişti. Aradan üç dönem geçti ve ben her dönem sonu aynı bilinç ve hassasiyetle sınıfımdaki tüm öğren-
cilerime karne görüşlerini yazıyordum. (Tabi, artık sistem üzerinden yazıyordum.) Bu notlar en çok Gülcan’ -
da iz bıraktığı için işte o üç dönem boyunca Gülcan’ın karnesine yazdığım notlar:

         “Bu dönem içerisinde gösterdiğin yoğun gayret ve üstün ahlak vesilesiyle elde ettiğin başarıdan dolayı 
seni  tebrik ediyorum. Hayatta hangi alanda olursa olsun zirveye ulaşmış  olsak bile hala ulaşılması gereken 
tüm gelecek önümüzde  durmaktadır.  Bu sebeple  “Ben çok başarılı oldum”  diyerek  rehavete  kapılıp  her 
şeyden el etek çekmek yerine, bir iki hafta tatilini yaptıktan hemen sonra gelecekte bulunmak istediğin yer-
lerin inşası için çalışmaya devam etmelisin.”
        

“Göstermiş olduğun gayret ve neticesinde elde ettiğin  başarıdan dolayı seni tebrik ederim.  İnşallah  önü-
müzdeki dönemlerde elde edeceğin başarılar  şimdiki başarını bile geride bırakacak.  Fakat almış olduğun 
bu belge seni yarını düşünmekten de alıkoymasın.  Çünkü  bizim amacımız bu belgeler değil,  bu  belgeler 
aracılığıyla belli yerlere gelip oralardan milletimize, insanlığa hizmet etmektir.  İlim yolunda bu şuurla iler-
lemen temennisiyle. Yarınlar bizim olacak inşallah.” 

         “Yaz tatilinde çalıştığın her dakikayla beraber bir rakibini de  geçmiş olacaksın.  Boş  ver  diyerek israf 
ettiğin her dakikayla beraber de bir rakibin seni geçmiş olacak.  Birlikte başladığımız bu yola  her  karanlık 
gecenin bir sabahı,  her cefalı işin bir sefası olduğunu idrak ederek daha fazla sabır ve daha fazla  gayretle 
devam etmeliyiz. Unutma ki dikenden ellerini sakınmayanlar güzel güllere ulaşabilirler. Güzel güller ve gü-
zel günler bizleri bekliyor.”  Gülcan  artık sekizinci sınıf öğrencisi olmuş, geçen zamanla beraber  kendi  öz-
benliğine kavuşmuş ve olması gereken yere doğru koşar adımlarla ilerlemekteydi. Öyleki Keçiören ilçe ge-
nelinde düzenlenen “Gençlerin Gözünden Aliya İzzet Begoviç”  konulu kompozisyon yarışmasında ikincilik 
derecesini elde etmişti. Yine böyle bir günde öğretmenler odasına girerken tatlı bir ede ile  “Hocam,  mü-
sait misiniz?” şeklinde bir soru duydum.  Sesin geldiği tarafa yöneldiğimde  Gülcan’ la  göz göze geldim ve 
sorunun sahibi Gülcan, muhatabı da bendim.  Hemen uygun bir yere geçtik ve Gülcan:  Hocam ben  sahip 
olmak istediğim mesleği seçtim; öğretmen olmak istiyorum hem de sizin gibi bir öğretmen. Çünkü siz  ba-
na  insanları sevmeyi, insanlara değer vermeyi, azimle çalışmayı, içinden çıkılması en güç durumlarda bile 
umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini öğrettiniz.  Hele de  karnemize yazdığınız o sözler var ya hocam, 
bugüne kadar hiçbir öğretmen karnemize bu kadar anlamlı söz yazmadı  ve  ilk  defa  kendimin  bu  kadar 
değerli olduğunu hissettim. Meğer insanın kendisini değerli hissetmesi ne güzel bir duyguymuş!  Size çok 
teşekkür ediyorum hocam.” Bu sözler sonrası yine  Gülcan tarafından uzatılan bir mektup.  Mektup  Gül-
can’ın annesi ve babası tarafından kaleme alınmıştı. İmkânlarım gereği mektupta yazılanları sizlerle payla-
şamayacağım ama gerek  Gülcan’ın  sözleri  gerekse  mektupta  yazılanlar  benim  için  bir  cemre  gibiydi. 
Fakat bu cemre dördüncü bir cemreydi.  Hani şu havaya,  suya ve toprağa düşenlerden değil de gönle dü-
şen bir cemre…

         Bu dönemki karne görüşlerini şimdiden hazırlamaya başladım bile.  Çünkü ben öğretmenim.  Bir öğ-
retmen olarak onlarca,  yüzlerce tazecik ruhun ilim  duvarındaki  tuğlaları  dizmek  benim vazifem.  Çünkü 
gençliğe karakter mayasını aşılamak benim vazifem. Çünkü  ruhları gömülü oldukları karanlıktan çıkarıp o 
ruhların yeniden doğuşuna kapı aralamak benim vazifem. Çünkü…  Çünkü karnede biz öğretmenlere ayrı-
lan küçük bir bölüme sıkıştırıp üç beş cümle ile ifade ettiğimiz düşünceler nasıl ki  Gülcan’ın  zihninde kök 
salmışsa,  Gülcan gibi daha nice öğrencilerin zihinlerinde kök salacak ve zamanla bu kökler uzayacak,  uza-
yacak insanlığın tutunacağı birer dal olarak varoluşa doğru yol alacaktır. 
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           Öğretmenlik  mesleğimin ikinci  yılıydı. Memleketten uzakta, annemin ve 
babamın hasretini çekerek geçirdiğim zorlu bir yılın ardından,  yavaş  yavaş alış-
maya başlamıştım yeni düzenime.  Doğu’da küçük bir ilçedeydim.  Veli  profilim 
çoğunlukla gelir düzeyi düşük anne babadan oluşuyordu; ama öğrenmeye aç ve 
istekli öğrencilerimle birlikte, sevgiyle yol alıyorduk.
           Mini mini birlerim arasında Hasan adında bir öğrencim vardı. Gözleri sol-
gun toprak rengi, dağınık saçları, çoğunlukla ürkek bakışlarıyla daha  ilk günden 
dikkatimi çekmişti. Özentisiz bir şekilde apar topar giydirilip aceleyle  okula yol-
landığı her halinden belliydi. Elleri çoğu zaman kirliydi.  Tırnakları kesilmez, def-
erleri kaplanmaz, okul forması hiç yıkanmıyor izlenimi verirdi. İçten içe bu duru-
ma üzülüp, sohbet ederken laf arasında eviyle ilgili bilgi almaya çalışsam da, ko-
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nu aileye gelince ağzını  bıçak  açmaz,  solgun  kahverengi  gözlerini  yere  diker,  nemlenen bakışlarını ben-
den kaçırırdı.
         Bir gün; resim dersinde suluboya yaparlarken fark ettim  Hasan’ın  kolundaki  morlukları.  Morluklarla 
birlikte, vişneçürüğü renginde buruşuk izler de vardı. Başını okşayarak,  “Ne güzel boyuyorsun?” diye  söze 
girmek istedim ama o irkilerek çekti başını avuçlarımın arasından. Ürperdim. Sakince, resmini inceliyormuş
 gibi yaptım ama gözlerimi Hasan’ın kollarındaki izlerden alamıyordum. Aman Allah’ım!  Bu küçük çocukca-
ğız evde işkence mi görüyordu yoksa!
          Okul açıldığından beri bir kere olsun ailesi gelmemişti.  Yaptığım veli  toplantılarında da  gözlerim hep 
onları aramıştı; bir şekilde ailesine ulaşmam, neler olduğunu öğrenmem lazımdı. ’’Hasancığım, annene söy-
ler misin? Yarın okulda toplantı yapacağım ve mutlaka gelmesi lazım annenin, ha kuzum!’’ diye tembih ede-
rek, bir umut gelmesini bekledim.  Gelmedi tabi kimse.  Üstelik ertesi gün ve sonraki  on  günde de Hasan’ı 
göndermediler okula. Uykularım kaçtı, geceleri uyumamaya başladım.  Çünkü  gözlerimi  her  kapattığımda 
Hasan’ın vişneçürüğü kollarını görüyordum. Hasan’ın solgun gözleri ve vişneçürüğü yaralarını…
          Her sabah, okulda Hasan’ı görme ümidiyle okula koşuyor, onun boş sırasını görünce omuzlarım çökü-
yordu. Onuncu günün sonunda,  okul çıkışında, sınıfta  Hasan’ın evini bilen bir çocuğu  önüme katarak, Ha-
san’ın evine doğru yola çıktım.  Her adımımda,  ayağıma çarpan çakıl  taşlarını değil de,  kalbimin yerinden 
çıkarcasına atışından başka bir şey duymuyordum. Korkuyordum.  Kalbim,  olacakları sanki önceden hisset-
miş gibi deli gibi çarpıyordu ve ben, bir çocuğun geleceğine, kurtuluşuna yürüdüğümü bilmiyordum. 
          Dış görünüşü açık mavi,  kapısı kirli bir koyu kahverengi olan  evin önünde dikildim bir süre. Aylardan 
Kasım’dı, çok sert olmayan akşam rüzgârını boynumda hissedince, şalıma daha sıkı sarınarak çaldım kapıyı. 
Kocaman yeşil gözleri ve düzgün yüz hatlarıyla karşımda,  hemen hemen  benimle aynı  yaşlarda  olduğunu 
varsaydığım bir kadın duruyordu kapının öteki tarafında. “Kime baktıydınız?”  diye sordu  kuşkulu  gözlerle. 
Normal davranmaya çalışarak;  “İyi akşamlar, kusura bakmayın rahatsız etmek istemezdim ama Hasan’ı me-
rak etmiştim ben. Öğretmeniyim de… On gündür yok, derslerden de geri kalıyor,  malum yeni harfler öğre-
niyorlar. Hasta mı? ‘’ dedim.  Sesimin  çatallı  çıkmamasına özen  göstermeye çalıştım  ama ağzım  değil  de 
içerde kırk takla atan kalbim konuşuyordu hızlı hızlı.  “Hasan döküntü  çıkardı  Hoca Hanım,  biraz  iyileşsin, 
salarız okula yine, gelir hele birkaç güne merak etme.”  diyerek, buyurun içeriye diye bir nezaket gösterme-
den-ki zaten öyle bir inceliği düşünmeyecek kadar kaba bir kadındı-kapattı kapıyı suratıma. Kalakaldım ora-
da öylece. Gitmekle kalmak arasında durdum bir süre. Ayaklarım oraya yapışmıştı sanki bir güç gitmemi en-
gelliyordu. Nitekim orda öylece dikildiğimi etrafta konu komşu görür de ne  düşünür diyerek,  evin etrafını 
dolaşmaya karar verdim. İçimdeki ses  “Yahu kadın! Belanı mı arıyorsun, öğrendin işte çocuk hastaymış.’’ 

dese de,  yüreğimin  en derinliklerindeki  daha cılız ses,  “Gitme,  yardım et Hasan’a,  yardım et!’’  diyordu. 
Ben ise sadece o cılız sese kulak veriyordum.
            Mavi renkli evin arka tarafına yürüdüm.  Güya yavaş adım atıyordum ama yerdeki taşlar, üzerlerine 
her bastığımda,  içerdekilere sanki beni haber ediyordu.  Neden dolaştığımı, ne aradığımı, ne bulmak iste-
diğimi bile bilmiyordum.  Tek istediğim Hasan’ı görmekti,  çünkü huzur veren mavi renge boyanmış bu ev-
de, rahatsız edici bir şeyler dönüyordu.
            Akşamın soğuğu hafif hafif kendini hissettirmeye başlamıştı ki evin arka tarafından bir pencere açıl-
dı.  Kenarları soyulmuş pencere çerçevesi gıcırdadığında bacaklarım korkudan titremeye başladı.  Pencere 
kenarında yaşlı bir amca, konuşmadan el işaretiyle çağırdı  beni oraya.  Gözlerimi  gözlerinden  ayırmadan 
yaklaştım pencerenin altına.  Kirden birbirine yapışmış beyaz saçları,  krem renkli  şapkasının altından  tek 
tük görünen bu yaşlı amca,  bir telaş konuşmaya başladı: “Hoca Hanım, Allah’ını seviyorsan kurtar torunu-
mu. Bu kadın üveydir, döver çocuğu her gün. Ben sesimi çıkarsam beni de dövüyor. Oğlum desen o ayrı bir 
eşektir, karışmaz bir şeye. Kurbanın olam bir şey yap. Hasan dayaktan hastalandı.” dedi bir telaş. Sonra bir 
yandan öksürerek  bir  yandan da bana eliyle git işareti yaparak pencereyi  kapattı. Duyduklarım  suratıma 
tokat yemiş gibi yaptı beni ve koşarak uzaklaştım oradan. Ne yapacağımı bilemedim. İlk aklıma gelen baba-
mı aramak oldu. Zavallı babam, telefonun bir ucunda beni ağlar görünce telaşlandı, zor bela anlattım olan-
ları. Kilometrelerce uzaktan yapabileceği tek şey beni teselli etmekti ve tabi yol göstermek.
             Babamın önerisiyle okul müdürümü aradım, akşam evlerine gidip durumu anlattım. Yazık o da çok 
üzüldü, şaşırdı, kızdı.  Bir saate yakın konuşup durum değerlendirmesi yaptık.  Ertesi gün, sabah erkenden 
polise gitmeye karar verdik.  O gece de uyuyamadım.  Sanki Hasan’ın üvey annesi evime gelecek de bana
 bir kötülük yapacak diye kendi kendime evde dolandım durdum. Ertesi sabah, okul müdürümle İlçe Emni
yet Müdürlüğüne gidip durumu anlattık.  Şikâyet dilekçesi vermemiz gerektiğini söylediler,  usule göre  ne
yapılması gerekiyorsa yaptık.  Bizim şikâyetlerimiz üzerine,  babası ve üvey annesinin  ayrı ayrı ifadelerinin
alındığını, Hasan’ın sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye yatırıldığını, Hasan’ın kolundaki ve vü-
cudundaki birçok yerindeki vişneçürüğü buruşuk izlerin ise, kızgın demirle yapılmış olduğu -insanlık dışı ol-
duğunu belirtmeme bile gerek  yok- haberlerini okul müdürümden alıyordum.  İçim bir yandan rahattı bir
yandan da bir yumru gibi ağrı vardı göğsümde.  Ah o küçük yavrucak!  Maruz  kaldığı  şiddeti düşündükçe, 
göğsümdeki yumru daha da sıkıyordu beni.
             Geçmiş zaman,  olay sırasını tam takip edemedim ama bir süre sonra babanın ve üvey annenin ye-
niden eski düzene döndüklerini öğrendim.  Konu komşunun sessiz kalışı,  ihtiyar amcanın  benden yardım 
istemesine rağmen, dayak yemekten korktuğu için olaylara şahitlik yapmaması, Hasan’ı kâbus dolu günle-
rine geri döndürdü.  Canım Hasan’ım,  annelik vasıflarının onda birini  bile yerine getirmeyen,  canavar bir 
kadının ellerine geri verildi ve ben, hiçbir şey yapamadım. Hasan için dua etmekten başka bir şey yapama-
dım. Hasan’ın babasının, kaydını okuldan alıp çocuğu  İstanbul’a götürdüğü haberini  aldım bir süre sonra. 
Üvey kadından ayrılıp İstanbul’a yerleştiklerini, eskiyi unutturur mu bilmem ama yeni bir hayat kurdukları-
nı duydum çok sonra. Benim tayinim çıkıp da memleketime geldikten çok sonra tabi.
             Öğretmenlik yaşamım boyunca,  beni en derinden etkileyen,  aklımın  bir  köşesinde  hep  var olan 
Hasan’ım! Ne zaman, toprak rengi gözleri olan bir çocuk görsem; ne zaman adı Hasan olan bir çocukla  ta-
nışsam; ne zaman, Hasan adını duysam oracıkta dolar gözlerim, sızlar yüreğimin can kenarı… Ve her duam-
da anarım Hasan’ı, Rabb’im onun yanında ol diye…
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babamın hasretini çekerek geçirdiğim zorlu bir yılın ardından,  yavaş  yavaş alış-
maya başlamıştım yeni düzenime.  Doğu’da küçük bir ilçedeydim.  Veli  profilim 
çoğunlukla gelir düzeyi düşük anne babadan oluşuyordu; ama öğrenmeye aç ve 
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           Mini mini birlerim arasında Hasan adında bir öğrencim vardı. Gözleri sol-
gun toprak rengi, dağınık saçları, çoğunlukla ürkek bakışlarıyla daha  ilk günden 
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nu aileye gelince ağzını  bıçak  açmaz,  solgun  kahverengi  gözlerini  yere  diker,  nemlenen bakışlarını ben-
den kaçırırdı.
         Bir gün; resim dersinde suluboya yaparlarken fark ettim  Hasan’ın  kolundaki  morlukları.  Morluklarla 
birlikte, vişneçürüğü renginde buruşuk izler de vardı. Başını okşayarak,  “Ne güzel boyuyorsun?” diye  söze 
girmek istedim ama o irkilerek çekti başını avuçlarımın arasından. Ürperdim. Sakince, resmini inceliyormuş
 gibi yaptım ama gözlerimi Hasan’ın kollarındaki izlerden alamıyordum. Aman Allah’ım!  Bu küçük çocukca-
ğız evde işkence mi görüyordu yoksa!
          Okul açıldığından beri bir kere olsun ailesi gelmemişti.  Yaptığım veli  toplantılarında da  gözlerim hep 
onları aramıştı; bir şekilde ailesine ulaşmam, neler olduğunu öğrenmem lazımdı. ’’Hasancığım, annene söy-
ler misin? Yarın okulda toplantı yapacağım ve mutlaka gelmesi lazım annenin, ha kuzum!’’ diye tembih ede-
rek, bir umut gelmesini bekledim.  Gelmedi tabi kimse.  Üstelik ertesi gün ve sonraki  on  günde de Hasan’ı 
göndermediler okula. Uykularım kaçtı, geceleri uyumamaya başladım.  Çünkü  gözlerimi  her  kapattığımda 
Hasan’ın vişneçürüğü kollarını görüyordum. Hasan’ın solgun gözleri ve vişneçürüğü yaralarını…
          Her sabah, okulda Hasan’ı görme ümidiyle okula koşuyor, onun boş sırasını görünce omuzlarım çökü-
yordu. Onuncu günün sonunda,  okul çıkışında, sınıfta  Hasan’ın evini bilen bir çocuğu  önüme katarak, Ha-
san’ın evine doğru yola çıktım.  Her adımımda,  ayağıma çarpan çakıl  taşlarını değil de,  kalbimin yerinden 
çıkarcasına atışından başka bir şey duymuyordum. Korkuyordum.  Kalbim,  olacakları sanki önceden hisset-
miş gibi deli gibi çarpıyordu ve ben, bir çocuğun geleceğine, kurtuluşuna yürüdüğümü bilmiyordum. 
          Dış görünüşü açık mavi,  kapısı kirli bir koyu kahverengi olan  evin önünde dikildim bir süre. Aylardan 
Kasım’dı, çok sert olmayan akşam rüzgârını boynumda hissedince, şalıma daha sıkı sarınarak çaldım kapıyı. 
Kocaman yeşil gözleri ve düzgün yüz hatlarıyla karşımda,  hemen hemen  benimle aynı  yaşlarda  olduğunu 
varsaydığım bir kadın duruyordu kapının öteki tarafında. “Kime baktıydınız?”  diye sordu  kuşkulu  gözlerle. 
Normal davranmaya çalışarak;  “İyi akşamlar, kusura bakmayın rahatsız etmek istemezdim ama Hasan’ı me-
rak etmiştim ben. Öğretmeniyim de… On gündür yok, derslerden de geri kalıyor,  malum yeni harfler öğre-
niyorlar. Hasta mı? ‘’ dedim.  Sesimin  çatallı  çıkmamasına özen  göstermeye çalıştım  ama ağzım  değil  de 
içerde kırk takla atan kalbim konuşuyordu hızlı hızlı.  “Hasan döküntü  çıkardı  Hoca Hanım,  biraz  iyileşsin, 
salarız okula yine, gelir hele birkaç güne merak etme.”  diyerek, buyurun içeriye diye bir nezaket gösterme-
den-ki zaten öyle bir inceliği düşünmeyecek kadar kaba bir kadındı-kapattı kapıyı suratıma. Kalakaldım ora-
da öylece. Gitmekle kalmak arasında durdum bir süre. Ayaklarım oraya yapışmıştı sanki bir güç gitmemi en-
gelliyordu. Nitekim orda öylece dikildiğimi etrafta konu komşu görür de ne  düşünür diyerek,  evin etrafını 
dolaşmaya karar verdim. İçimdeki ses  “Yahu kadın! Belanı mı arıyorsun, öğrendin işte çocuk hastaymış.’’ 

dese de,  yüreğimin  en derinliklerindeki  daha cılız ses,  “Gitme,  yardım et Hasan’a,  yardım et!’’  diyordu. 
Ben ise sadece o cılız sese kulak veriyordum.
            Mavi renkli evin arka tarafına yürüdüm.  Güya yavaş adım atıyordum ama yerdeki taşlar, üzerlerine 
her bastığımda,  içerdekilere sanki beni haber ediyordu.  Neden dolaştığımı, ne aradığımı, ne bulmak iste-
diğimi bile bilmiyordum.  Tek istediğim Hasan’ı görmekti,  çünkü huzur veren mavi renge boyanmış bu ev-
de, rahatsız edici bir şeyler dönüyordu.
            Akşamın soğuğu hafif hafif kendini hissettirmeye başlamıştı ki evin arka tarafından bir pencere açıl-
dı.  Kenarları soyulmuş pencere çerçevesi gıcırdadığında bacaklarım korkudan titremeye başladı.  Pencere 
kenarında yaşlı bir amca, konuşmadan el işaretiyle çağırdı  beni oraya.  Gözlerimi  gözlerinden  ayırmadan 
yaklaştım pencerenin altına.  Kirden birbirine yapışmış beyaz saçları,  krem renkli  şapkasının altından  tek 
tük görünen bu yaşlı amca,  bir telaş konuşmaya başladı: “Hoca Hanım, Allah’ını seviyorsan kurtar torunu-
mu. Bu kadın üveydir, döver çocuğu her gün. Ben sesimi çıkarsam beni de dövüyor. Oğlum desen o ayrı bir 
eşektir, karışmaz bir şeye. Kurbanın olam bir şey yap. Hasan dayaktan hastalandı.” dedi bir telaş. Sonra bir 
yandan öksürerek  bir  yandan da bana eliyle git işareti yaparak pencereyi  kapattı. Duyduklarım  suratıma 
tokat yemiş gibi yaptı beni ve koşarak uzaklaştım oradan. Ne yapacağımı bilemedim. İlk aklıma gelen baba-
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da anarım Hasan’ı, Rabb’im onun yanında ol diye…
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          Yıl 2013… Büyük  bir  heyecan  ve  umutla,  sabırsızlanarak  tamamladığım 
18 saatlik otobüs yolculuğu, beni bir köy okuluna götürdü. Öğretmenlikte ilk yı-
lım ve içim içime sığmıyor. Dağların arasında, küçük bir köy burası. Köyün küçük 
bir okulu ve okulun masum çocukları bekliyor beni.

         Sabah erkenden atama işlemlerimi tamamlamak için  Millî Eğitim’e gidiyo-
rum. Uzayıp giden bir sıra var.  Herkesin ne kadar heyecanlı olduğu gözlerinden 
belli oluyor.  Sıra bana geliyor ve giriyorum içeri.  Öğreniyorum ki köyün tek öğ-
retmeni benim. Diğer öğretmen askerdeymiş.  “Nasıl olur?  Ben anasınıfı öğret-
meniyim.  Orası ilkokul.” diyorum şaşkınlıkla.  “Olsun.” diyor  memur.  “Şimdilik
tek öğretmensiniz.’’  İşte böyle başlıyor,  ömrümün en unutulmaz günleri. Önce
korkuyorum,evet. Ne yapacağımı bilemiyorum.  Çünkü artık omuzlarımda daha
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büyük bir sorumluluk olduğunu hissediyorum.  Ama sonra “Yaparım.” ‘Yaparsın Pelin.’’ diyorum. Zaten ben 
buraya büyük umutlarla gelmemiş miydim? Artık onlar benim, ben de onların umuduyum demek ki…

          Merkeze uzak bir köyde okulum. Servisle gidip geliyorum. Okulda anasınıfı ve ilkokul kademesi olmak 
üzere toplamda  40 kadar öğrenci var.  Hepsi çantalarını sırtlarına takıp  büyük bir  hevesle  gelmişler okula. 
Ee ne yapacağım şimdi? diye düşünüyorum. Acaba ilkokuldakileri öğretmenleri gelene kadar eve mi gönder-
sem? Ama ne zaman gelir ki öğretmen? Çocuklar o zamana kadar ne yapar?  Bana böyle hevesle bakan ço-
cukları nasıl eve gönderirdim. Elimden geleni yapacaktım. Bu yüzden öğretmen olmuştum.

          Beni her gün yolda bekliyorlar ve servisten indiğim gibi koşup sarılıyorlar bana. Hepsi aynı sınıfta, bü-
yük bir dikkatle dinliyorlar beni. Tek tek ilgileniyorum bütün sınıflarla. Bir tarafa ödev verirken bir tarafa çiz-
gi çalışması yaptırıyorum. Bir sınıfla problem çözerken diğer sınıfla okuma yapıyoruz. Bir yandan da anasını-
fı var.  Onlar da en az diğerleri kadar hevesli.  Evde abilerinden ablalarından kalan  çantaları takıp geliyorlar 
her gün. Bir taraftan da onlarla ilgileniyorum tabi. Onlar benim alanım olduğu için sıkıntı yaşadığım tek ko-
nu imkansızlıklar oluyor.  Ama ilkokuldakiler öyle mi?  Neyi, nasıl anlatacağım diye  her gün  tedirgin oluyo-
rum. Ya doğru anlatamazsam? diye korkuyorum. Bu kısımda yardımıma ev arkadaşım yetişiyor. Neyse ki sı-
nıf öğretmeni.  Akşamları ondan öğreniyor, sabahları çocuklara öğretiyorum. Çok yorucu oluyor, evet. Ama 
görüyorum ki değiyor. Onlar bir şeyler öğrendikçe ben mutlu oluyorum.

          Günlerimiz yorucu ve yoğun geçiyor.  Hiçbir konuda eksik kalmamaları için bütün çabam.  Bir  gün  bir 
ders kapsamında bütün çocuklara aynı ödevi veriyorum. Herkes nüfus cüzdanına bakacak ve doğum günü-
nü öğrenecek. Ertesi gün çocuklar sırayla doğum günlerini söylüyorlar. 3. sınıflardan Yasemin “Öğretmenim, 
sizin doğum gününüz ne zaman?” diyor. “Aslında 27 Aralık.” diyorum “Ama kimliğimde 1 Ocak yazıyor.” diye 
ekliyorum. Tabi hafızalarına kazıdıklarını bilmiyorum henüz. Ya da tahmin edemiyorum. 

          Arada bir buçuk ay gibi bir süre geçti  ve  bu süre sonunda okulumuza  iki öğretmen daha geldi.  Artık 
herkes kendi sınıfında olabilecekti. Çocukları öğretmenlerine teslim ediyorum. Ben de miniklerimi alıp ana-
sınıfına gideceğim. Zorla elimi öpüyor çocuklar. “Hakkınızı helal edin.” diyorlar.  O  küçük  ağızlar için ne ka-
dar büyük bir cümle bu. “Hala buradayım.” diyorum. “Yanınızdayım.” 

          

          27 Aralık 2013… Çok soğuk bir kış günü. Çocuklar oynamaya başladı bile.  Ben de sobayı yakmaya ça-
lışıyorum.  Kapı  çalıyor  o  sırada.  “Gel”  diyorum.  4. sınıflardan  Beytullah  bana  bakıyor  gülümseyerek. 
“Efendim Beytullah.” diyorum.  Arkasına bakıyor, birilerini çağırır gibi.  Beytullah’ın  arkasına saklanan bü--
tün  çocuklar beliriyor kapıda aniden  ve  hep  bir ağızdan coşkuyla  bağırıyorlar  birden. “İyi  ki  doğdunuz  
öğretmeniiiiim!” diyorlar. Bir alkış kopuyor ardından.  O zamana  kadar duyduğum  en güzel  ‘iyi ki doğdun’ 
oluyor bu. Gözlerinde beni mutlu etmelerinin vermiş olduğu gurur  ve sevinç var. Rengarenk  boyayıp, kü-
çük küçük kestikleri kağıtları havaya atıyorlar. Beni mutlu etmek için kaç saat uğraşıp boyadılar acaba o ka-
ğıtları? Havada uçuşan kağıtların arasından bana uzanan eller… Kağıttan çiçek yapmış kimi, kimi de en saf 
duygularıyla mektup yazmış bana. Mahsun diye  bir öğrencim var.  Bakışları da tıpkı adı gibidir.  Yan köyün 
bakkalına koşup kolye almış bana.  Nurcan da kendi tokasını uzatıyor,  en samimi bakışlarıyla.  Benim o za-
mana kadar ne o kadar değerli bir kolyem ne de o kadar güzel bir tokam olmamıştı. Bunu o hediyeleri eli-
me aldığım zaman anladım. Benden mutlusu yok o anlarda. Ağlamamak için  zor tutuyorum kendimi. Tek 
tek sarılıyorum hepsine. Yine elimi öpüyorlar. “İyi ki doğmuşsun öğretmenim.” diyerek.
 Öğretmenlerinden izin alıp gelmişler. Koşa koşa sınıflarına dönüyorlar. İçimde büyük bir mutluluk, 
yüzümde gülücük, gözümde yaş… Sobayı yakmama gerek kalmıyor. İçim sıcacık…
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         Ilık bir sonbahar sabahıydı. Güneşin ilk ışıkları ağlamaktan  ve  uykusuzluk-
tan kıpkırmızı olmuş gözlerimin üzerine acımasızca vururken nerede  olduğumu 
bilmediğim bir tesiste mola vermiştik. Otobüsün kalkmasına dakikalar kala biraz 
nem biraz hüzün kokan mescitte ellerimi dua için kaldırmıştım ama ne isteyece-
ğimi bile bilemiyordum. Kaloriferi bir ev mi sıcak su akan musluklar mı hayır ha-
yır bunlar beklide fazla lüks fakat  Türkçe  konuşmasını bilen  öğrenciler isteme-
liydim.
          Daha birkaç gün önce babamın “Hayır gidemezsin benim için Malatya’dan 
ötesi vatan değildir!” sözüyle hüngür hüngür ağlıyordum.  İki yıl önce mezun ol-
muş ama atanamamıştım. Evimize yakın bir okulda ücretli öğretmenlik  yapmış-
tım.  Ben de çalıştığım okuldaki öğretmenler kadar iyi  bir  öğretmen olduğumu 

VATAN YAHUT BATMAN

düşünüyordum.  Lakin kadrolu öğretmenlerin aldığı  ücretlerin sadece dörtte birini alıyordum ve hiçbir sos-
yal hakka sahip değildim.  Sınıf öğretmeni olarak atanabilmek için var olan kredimin artması için  Gazi  Üni-
versitesi  Eğitim  Fakültesi’nde formasyon aldım.  Bu süre içinde gece gündüz  DMS  (Devlet Memurluğu Sı-
nav)’na çalışıp 86 puan almıştım.

          Bu puanıma rağmen tayinim  Batman’a çıkmıştı;  fakat bu haberi alınca sevinsem mi üzülsem mi  bile-
medim. Batman’ın yerini haritada tam olarak bilmiyordum bile. İlk iş Türkiye haritasından Batman’ın yerine 
bakmak oldu.  Ama asıl sorun babamın tayin yerimi öğrenmesiyle oldu.  Neyse ki annem;  “Orası  da  vatan 
toprağı elbette gidecek.” sözleri son noktayı koymuştu.  Lakin  annemin, babamla  birlikte  evden ayrılırken 
balkondan yaşlı  gözlerle bize nasıl  baktığında o karanlık gecede bile görebiliyordum. Annemin  vefatından 
sonra komşu teyze evimizin önündeki otoparkta babamın bana öğrenciyken aldığı beyaz renkli şahin marka 
arabama bakarak her gün ağladığını söylediğinde içimdeki acı tarifsizdi.

          Otobüsümüzün hareket anonsunu duyunca ağlamaktan  ıslanan gözlerimi  babamdan  saklamak  için 
hızla silerek kocaman adımlarla otobüse bindim. Babamın; “Kızım hala fırsatın var dönelim” dediğinde artık 
konuşacak takatim kalmamış sadece kaşlarımı yukarıya doğru kaldırmıştım.

          Otobüsümüzün bir sürü şehir, ilçe, kasaba ve köyden geçiyordu. Ben  ise  sanki her bir  kareyi beynine 
kazırcasına camdan dışarıya bakıyordum: “Acaba Batman hangisine benziyordu?  Yüksek  katlı binalar, mar-
ketler var mıydı? Ya öğrencilerim nasıldı?  “Daha  önce hiç Batmanlı tanımamıştım.  Acaba onlar beni sever 
miydi? Ama ben sevecektim. Onlar için nelerden vazgeçmiştim içime oturan tarifsiz bir hasret vardı. Arkam-
da bıraktığım sevdiklerim, hayatım, alışkanlıklarım, arkadaşlarım ve daha hevesimi bile alamadığım arabam.

          Alışabilir miydim acaba? Ya babam haklı çıkarsa ya pişman olursam kafamda bir sürü soruyla nihayet 
Batman’a gelmiştik şehrin girişindeki yüksek katlı yapılar apartman mıydı yoksa  Sümerlerden kalma Ziggu-
rat mı? Ne de olsa Mezopotamya’daydık. Medeniyetlerin beşiği, çok çeşitliliğin olduğu, geçmişi ve geleceği 
içinde barındıran bir yerdi...

          En fazla üç ya veya dört otobüsün sığabileceği kadar dar ama tarih çağlarını içine  alacak  kadar  geniş 
bir otogardaydık. Şehir içi minibüslerin her biri farklı tarih çağlarına yolculuk yapar gibiydi. Hasankeyf, Vey-
sel Karani Türbesi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi Türbesi, Makam-ı İbrahim gözüme takılanlar olmuştu.

          

İki günü babamla ve benim gibi Batman’a yeni gelen öğretmen adaylarıyla nispeten  lüks sayılabilecek öğ-
retmenevinde  geçirmiştik.  Artık merakım gitmiş yerini heyecan almıştık.  16  Ekim  günü tayinler açıklan-
mıştı. Beşiri  İlçesi Yunus Emre İlkokulu’na  tayin olmuştum.  Aynı  gün okula gidip müdürle görüşmek üze-
re odasında bekliyorduk. Sekiz tane aday öğretmendik. Yaklaşık yarım saat sonra boyu  1.40 cm civarında 
saçları sarı, yanaklarını allık sürmüş kadar kırmızı ve insanı endişelendiren bakışlarıyla hiç de alışılmış mü-
dürlere benzemeyen biri odaya gelmişti. Takım elbisesinden müdür olabileceğini düşündüğüm bu kişiden 
bir açıklama bekliyordum. Evet, düşündüğüm gibi bu kişi okul müdürümüzdü. Bizleri beklediğini ve bizlere 
yardımcı olacağını söylerken  çok  yapmacık gelmişti.  Yardımdan kasıt babasına ait tek katlı toprak  damlı 
evini bize kiralamakmış.

            Beşiri ise tam bir  Ortaçağ kasabası gibiydi.  İlçedeki tek apartman okul lojmanıydı. Çarşı ise bakkal-
dan bozma küçük bir market  ve  ne sattığını anlayamadığım kulübeleri andıran dükkânlardan oluşuyordu. 
Sokaklarda da hiç kadın yoktu. Küçük tahta taburelerde oturan yaşlı adamlar ve çıplak ayaklarıyla koşuştu
ran çocuklar sokağın tek sakinleriydi.  Arnavut kaldırımlı taş sokaklar çöp yığınlarıyla doluydu.  İnsana kas-
vet veren havası ile bende kalma isteği uyandırmıştı.  Babam da bu durumdan memnun  beni  Batman’da 
bırakarak Ankara’ya dönmüştü.

            Arkadaşım Emel ile Batman’dan gidiş-geliş yapıyorduk. Diğer arkadaşlarımız Beşiri’de ev tutarak alış-
mışlardı çoktan bu ortaçağ kasabasına!  Batman’a  gidiş-gelişimizi en çok da müdürümüzü rahatsız ediyor-
du. Derse giriş saatlerimizi kontrol ediyordu. “Geç kalırsanız sarı zarfı” veririm diyerek bize baskı yapıyordu.

            Adaylık temel eğitim kursunu  Batman merkezde alacağımızı  öğrenen müdürümüz olayı  çok sakin 
karşılamıştı fakat. Emel’e ve bana dönerek eğer merkez de kalmak istiyorsanız kaymakamlığa gidip yazı iş-
leri müdürlüğüne dilekçe vermeniz gerekiyor diyerek  yol göstermişti!  Bizde  bizi  düşünen  müdürümüze 
inanarak  kaymakamlığın yolunu tuttuk. Yazı işleri müdürü bizim müdürün samimi arkadaşı olduğu için di-
lekçelerimi zi yazdırarak kabul etmiş yardımcı olmuştu. Arkadaşım ve ben gönül rahatlığıyla  kaymakamlık-
tan ayrılmıştık. İşin iç yüzünü ise bir hafta sonra müdürün bize uzattığı sarı zarfı alınca anladık. Silsileyi boz-
muşuz.  Öğretmenliğimin daha ikinci ayında aldığım  bu zarfla kimseye güvenmemem gerektiğini anlamış-
tım. Bu nasıl bir  oyundu bizi dilekçe vermek için kaymakamlığa gönderen okul müdürümüzün ta kendisiy-
di. Dilekçeyi yazdıran ve kabul eden müdürün en samimi arkadaşı Yazı işleri müdürüydü. Ama suçlu biz ol-
muştuk. Silsileyi bozmuştuk!

            Kaderin bir cilvesi mi yoksa adaletin tecellisi mi dersiniz bilemiyorum. Ama aradan on yıl geçmişti.
 Antalya’da eylül ayında büyük bir konferans salonunda Kemer Kaymakamı önde oturan şube müdürlerine 
ki bu şube müdürlerinden biri de bana sarı zarfı veren okul müdürüm onlara öğretmenin önünde; “Öğret
menlerin bir şikâyeti olursa bana gelecekler. Şayet silsileyi aştınız diyerek öğretmenleri sıkıştırırsanız canını
zı yakarım.” Diyerek parmağını sallıyordu. Bir anda kendimi zaman tünelinde gibi geçmişe gidip bana bu ne
denle ceza veren okul müdürün gözlerimin önünde azarlandığını görüyordum. Yıllar sonra da olsa uğradı
ğım bu haksızlık cezasını bulmuştu.
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muş ama atanamamıştım. Evimize yakın bir okulda ücretli öğretmenlik  yapmış-
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VATAN YAHUT BATMAN
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ÖN YARGIYI PARÇALAMAK

         

JJ
Rukiye ESENDAĞ

 Keçiören-İMKB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarih Öğretmeni

   

           2014  yılı  Eylül ayında Hakkâri iline atamam gerçekleşti. Bu benim için 
hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir sıkıntı idi. Bunun altında yatan se-
vinç şudur ki öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğe 30 yaşında başlamak… Sıkın-
tı ise oğullarım ve eşimin olmasıydı. Hayatı boyunca Batı’da bulunmuş birinin
 atama kararnamesinde  “Hakkâri ili, Şemdinli ilçesi, Tekeli Mezrası” yazıyordu. 
Eşimle şöyle söylediğimizbile oldu:  

           -“Mezra bari olmasaydı!” 

           Göçümüzü bir kamyona yükleyip Allah’ın izniyle Şemdinli’ye yerleştik.
 Okullar açıldıktan iki hafta sonra gerçekleşen bir atama söz konusu idi. Okula 
geldiğimiz günün ertesi sabahı derslere girdik. Heyecan dolu, kıpır kıpır, genç bir kadroya sahip, aşağı yuka-
rı  600 öğrencili,  Türkiye’nin coğrafi olarak  en  güneydoğusundaki okuldu.  İran  okulumuzdan  4 km,  Irak 
3 km uzaklıkta idi. En güzel anılarımız ise burada başladı.

           İlk olarak 8. sınıflara derse girdim. Kendimi tanıtma faslı çok da uzun sürmedi Ankaralı olduğum, ev-
li olduğum vb. Öğrencilerle çarçabuk tanıştık. Aklımın ucunda ne anlatacağım ile ilgili en ufak bir fikir yok-
tu. Öğretmen dosyamı çıkararak kazanıma baktığımda “İstiklal Marşı’nı” gördüm. Görür görmez hatırladım 
tabii…Ve o anda kafamın içinde şimşekler çaktı.  Burası bir Ankara,  Erzurum ya da İzmir değildi, burası sü-
rekli haberlerde seyrettiğimiz çatışmaların olduğu Şemdinli kırsalı idi. Otuz kadar öğrencinin, gözlerini ba-
na dikmiş hali, sert bakışlı mizaçları hâlâ gözümün önünde. Kürt kökenli öğrencilerimiz duruyordu karşım-
da. Öğrencilerime hiçbir zaman kendi menfaatim ya da can  güvenliğim için yalan  söyleyecek  karakterde 
biri değildim. Ama içimde bir korku vardı, burada nasıl tek başıma  “Vatan Millet Sakarya” diyebilirdim ki!
 
            Allah’ım bana yardım et, dedim kendi  kendime ve  tahtanın üst kısmında yer alan  İstiklal Marşı’na 
gözlerimi diktim. Hızlıca gözden geçirdim.  O ana kadar hiç fark etmediğim bir şey gördüm.  Mehmet  Akif  
Ersoy, İstiklal  Marşı’nda  hiç “Türk” kelimesi kullanmamıştı. Ve şöyle başladım:

            -“Bir müzik öğretmeni ilk dersinde ne anlatabilir… Tabii ki İstiklal Marşı”.  Herkes üfleyip püflemeye 
ve suratını asmaya başladı. Bu gerçekten gergin bir andı ama hiç taviz vermeden devam ettim. İstiklal Mar-
şı’nın kaç yerinde,  Türk kelimesi geçtiğini söyleyecek öğrenciye  100 puan  vereceğimi söyledim. Bir  anda 
sessizlik ve tek tük parmaklar… Tahminde  bulunan öğrenciler  bilemedikçe diğerleri de  bedavadan  gelen 
100 puanı kaçırmama uğruna parmakkaldırmaya başladı.  Neredeyse tamamına yakını söz aldı ve hiç kim-
se “Geçmiyor.” demedi. Şöyle içlerinden gözüme kestirdiğim, sınıfta sözü geçen biri olduğunu tahmin etti-
ğim irice bir erkek öğrenciyi tahtaya kaldırdım.

            -“Gel oğlum, sana bir şans vereyim.Marşı’mıza bakarak say bakalım”. 

            

            

Beşiri ‘de her şey bu kadar karamsar değildi.  Güzel şeyler de vardı.  Bunların başında  öğrencilerim geliyor-
du. Her biri ayrı bir hikâyenin kahramanı gibiydi öğle aralarında bana: ”Kürtçe öğretir misin?” diye başlayan 
sohbetimizin sonunda yeni bir hayat hikâyesi ile karşılaşıyordum.

          Bu arada sınıf listesinde  adı  yazan  ama çoktan  evlenen  küçük  gelinlerim  de  vardı.  Güneydoğu’da 
kız çocuğu olmanın ne demek olduğunu anlamaya başlamıştım. 

          Küçük gelin adaylarından biri de öğrencim Evindar’dı.  Evindar uzun boylu,  naif,  sarı  uzun  saçları  ve 
ürkek bakışlarıyla çok güzel bir kızdı. O gözleriyle konuşan bir çocuktu.  Derse geç kaldığında soruları mı ce-
vapsız bırakır ama gözleri anlatırdı.  Babasının cezaevinde olduğunu öğrendiğimde gözlerindeki hüznün ne-
denini de anlamıştım.  Annesi  ve  kardeşleriyle birlikte amcasının evinde kalıyorlardı.  Aileye yük olmamak 
için oyun oynamak yerine sürekli ev işi yapıyordu ve çocuk bakıyordu.  Evindar’a yardım etmeyi çok istiyor-
dum ama nasıl yapabilirdim?  Elimden gelen ona belki istediği bir şeyi alabilecek kadar bir miktar içinde bir 
miktar para vermekti. Bir akşam ders çıkışı Evindar’a bir zarf içinde bir miktar para vermek istedim ama ka-
bul ettiremiyordum. Bu mağrur kıza duygu sömürüsü yaparak kabul ettirmiştim.  Haziran ayı gelmişti ve ta-
yinim Batman merkeze çıkmıştı. Öğrencilerimin  karnelerini dağıtıp son kez  sarılıp  öperek vedalaşacaktım. 
Müdürüm bana ve arkadaşlarıma yaptığı baskılar bizi buradan bir an önce kaçmaya zorlamıştı.

          Beklenen gün gelmişti. Biraz  hüzün biraz heyecanla karneleri alıp sınıfa girmiştim. Bir  daha  belki  de 
hiç göremeyecektim. Hepsine tek tek sarılıp karnelerini veriyordum. Sınıfın  en  haylaz çocuğu bile gelip eli-
mi öpmüş: “Kürt olsaydın daha çok severdim.” demişti. Ama ben:  “Seni kürt olduğun için daha çok seviyo-
rum.” diyince şaşkın şaşkın bana bakıp mahcuplaşıp biraz da utanmıştı.

          Bütün öğrencilerim gitmişti. Son kez sınıfıma ve duvardaki panolara şöyle bir daha bakıp sınıftan çıka-
cakken Evindar elindeki katlanmış bir zarfla yanıma geldi.  Elindeki zarfı  ”öğretmenim eve gidince açın.” di-
yerek bana uzattı. Ben bir veda mektubudur diyerek çantama attım.

          Bu kasvetli kasabadan gitmek üzere Kurtalan otobüsünü beklerken kafesinden kurtulup özgürlüğü ka-
nat çırpan bir kuş gibi hissediyordum. Ama  geride çocukluğunu,  genç  kızlığını yaşamadan yaşça kendisin-
den çok büyük bir adamın belki ikinci eşi olacak öğrencilerimi bırakmak içimi  cayır cayır yakıyordu. Yapabi-
lecek hiçbir şeyim yoktu. Çaresizliğim yüzüme bir tokat gibi iniyordu. Suçlu kimdi? Neden bu kadar geri kal-
mışlardı? Eğitimsizlik miydi?  İşte ben de kaçıyordum.  Ama kaçma sebebim imkansızlıklar değil yıl boyunca 
bana  ve  arkadaşlarıma yaşatılan olumsuzluklardı.  Halkın  cahil kalması  acaba  birilerin  ekmeğine  yağ mı 
sürüyordu?
          Aradan bir hafta geçmişti.  Çantamı  düzenlerken elime Evindar’ın mektubu geçti. Zarfı açarken klasik 
bir öğrenci mektubu göreceğimi düşünüyordum. Oysa yanılmıştım. Zarfın içinde altı ay önce  Evindar’a ver-
diğim para vardı. Ailesiyle amcasının yanında kalan ve hiçbir gelirleri olmayan bu çocuk ona harçlık olur dü-
şüncesiyle verdiğim paraya hiç dokunmamış ve bana geri vermişti.

          Bu bana bir ders miydi? Bu küçük kız bizden sadaka değil eğitim mi bekliyordu acaba?
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           2014  yılı  Eylül ayında Hakkâri iline atamam gerçekleşti. Bu benim için 
hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir sıkıntı idi. Bunun altında yatan se-
vinç şudur ki öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğe 30 yaşında başlamak… Sıkın-
tı ise oğullarım ve eşimin olmasıydı. Hayatı boyunca Batı’da bulunmuş birinin
 atama kararnamesinde  “Hakkâri ili, Şemdinli ilçesi, Tekeli Mezrası” yazıyordu. 
Eşimle şöyle söylediğimizbile oldu:  

           -“Mezra bari olmasaydı!” 

           Göçümüzü bir kamyona yükleyip Allah’ın izniyle Şemdinli’ye yerleştik.
 Okullar açıldıktan iki hafta sonra gerçekleşen bir atama söz konusu idi. Okula 
geldiğimiz günün ertesi sabahı derslere girdik. Heyecan dolu, kıpır kıpır, genç bir kadroya sahip, aşağı yuka-
rı  600 öğrencili,  Türkiye’nin coğrafi olarak  en  güneydoğusundaki okuldu.  İran  okulumuzdan  4 km,  Irak 
3 km uzaklıkta idi. En güzel anılarımız ise burada başladı.

           İlk olarak 8. sınıflara derse girdim. Kendimi tanıtma faslı çok da uzun sürmedi Ankaralı olduğum, ev-
li olduğum vb. Öğrencilerle çarçabuk tanıştık. Aklımın ucunda ne anlatacağım ile ilgili en ufak bir fikir yok-
tu. Öğretmen dosyamı çıkararak kazanıma baktığımda “İstiklal Marşı’nı” gördüm. Görür görmez hatırladım 
tabii…Ve o anda kafamın içinde şimşekler çaktı.  Burası bir Ankara,  Erzurum ya da İzmir değildi, burası sü-
rekli haberlerde seyrettiğimiz çatışmaların olduğu Şemdinli kırsalı idi. Otuz kadar öğrencinin, gözlerini ba-
na dikmiş hali, sert bakışlı mizaçları hâlâ gözümün önünde. Kürt kökenli öğrencilerimiz duruyordu karşım-
da. Öğrencilerime hiçbir zaman kendi menfaatim ya da can  güvenliğim için yalan  söyleyecek  karakterde 
biri değildim. Ama içimde bir korku vardı, burada nasıl tek başıma  “Vatan Millet Sakarya” diyebilirdim ki!
 
            Allah’ım bana yardım et, dedim kendi  kendime ve  tahtanın üst kısmında yer alan  İstiklal Marşı’na 
gözlerimi diktim. Hızlıca gözden geçirdim.  O ana kadar hiç fark etmediğim bir şey gördüm.  Mehmet  Akif  
Ersoy, İstiklal  Marşı’nda  hiç “Türk” kelimesi kullanmamıştı. Ve şöyle başladım:

            -“Bir müzik öğretmeni ilk dersinde ne anlatabilir… Tabii ki İstiklal Marşı”.  Herkes üfleyip püflemeye 
ve suratını asmaya başladı. Bu gerçekten gergin bir andı ama hiç taviz vermeden devam ettim. İstiklal Mar-
şı’nın kaç yerinde,  Türk kelimesi geçtiğini söyleyecek öğrenciye  100 puan  vereceğimi söyledim. Bir  anda 
sessizlik ve tek tük parmaklar… Tahminde  bulunan öğrenciler  bilemedikçe diğerleri de  bedavadan  gelen 
100 puanı kaçırmama uğruna parmakkaldırmaya başladı.  Neredeyse tamamına yakını söz aldı ve hiç kim-
se “Geçmiyor.” demedi. Şöyle içlerinden gözüme kestirdiğim, sınıfta sözü geçen biri olduğunu tahmin etti-
ğim irice bir erkek öğrenciyi tahtaya kaldırdım.

            -“Gel oğlum, sana bir şans vereyim.Marşı’mıza bakarak say bakalım”. 

            

            

Beşiri ‘de her şey bu kadar karamsar değildi.  Güzel şeyler de vardı.  Bunların başında  öğrencilerim geliyor-
du. Her biri ayrı bir hikâyenin kahramanı gibiydi öğle aralarında bana: ”Kürtçe öğretir misin?” diye başlayan 
sohbetimizin sonunda yeni bir hayat hikâyesi ile karşılaşıyordum.

          Bu arada sınıf listesinde  adı  yazan  ama çoktan  evlenen  küçük  gelinlerim  de  vardı.  Güneydoğu’da 
kız çocuğu olmanın ne demek olduğunu anlamaya başlamıştım. 

          Küçük gelin adaylarından biri de öğrencim Evindar’dı.  Evindar uzun boylu,  naif,  sarı  uzun  saçları  ve 
ürkek bakışlarıyla çok güzel bir kızdı. O gözleriyle konuşan bir çocuktu.  Derse geç kaldığında soruları mı ce-
vapsız bırakır ama gözleri anlatırdı.  Babasının cezaevinde olduğunu öğrendiğimde gözlerindeki hüznün ne-
denini de anlamıştım.  Annesi  ve  kardeşleriyle birlikte amcasının evinde kalıyorlardı.  Aileye yük olmamak 
için oyun oynamak yerine sürekli ev işi yapıyordu ve çocuk bakıyordu.  Evindar’a yardım etmeyi çok istiyor-
dum ama nasıl yapabilirdim?  Elimden gelen ona belki istediği bir şeyi alabilecek kadar bir miktar içinde bir 
miktar para vermekti. Bir akşam ders çıkışı Evindar’a bir zarf içinde bir miktar para vermek istedim ama ka-
bul ettiremiyordum. Bu mağrur kıza duygu sömürüsü yaparak kabul ettirmiştim.  Haziran ayı gelmişti ve ta-
yinim Batman merkeze çıkmıştı. Öğrencilerimin  karnelerini dağıtıp son kez  sarılıp  öperek vedalaşacaktım. 
Müdürüm bana ve arkadaşlarıma yaptığı baskılar bizi buradan bir an önce kaçmaya zorlamıştı.

          Beklenen gün gelmişti. Biraz  hüzün biraz heyecanla karneleri alıp sınıfa girmiştim. Bir  daha  belki  de 
hiç göremeyecektim. Hepsine tek tek sarılıp karnelerini veriyordum. Sınıfın  en  haylaz çocuğu bile gelip eli-
mi öpmüş: “Kürt olsaydın daha çok severdim.” demişti. Ama ben:  “Seni kürt olduğun için daha çok seviyo-
rum.” diyince şaşkın şaşkın bana bakıp mahcuplaşıp biraz da utanmıştı.

          Bütün öğrencilerim gitmişti. Son kez sınıfıma ve duvardaki panolara şöyle bir daha bakıp sınıftan çıka-
cakken Evindar elindeki katlanmış bir zarfla yanıma geldi.  Elindeki zarfı  ”öğretmenim eve gidince açın.” di-
yerek bana uzattı. Ben bir veda mektubudur diyerek çantama attım.

          Bu kasvetli kasabadan gitmek üzere Kurtalan otobüsünü beklerken kafesinden kurtulup özgürlüğü ka-
nat çırpan bir kuş gibi hissediyordum. Ama  geride çocukluğunu,  genç  kızlığını yaşamadan yaşça kendisin-
den çok büyük bir adamın belki ikinci eşi olacak öğrencilerimi bırakmak içimi  cayır cayır yakıyordu. Yapabi-
lecek hiçbir şeyim yoktu. Çaresizliğim yüzüme bir tokat gibi iniyordu. Suçlu kimdi? Neden bu kadar geri kal-
mışlardı? Eğitimsizlik miydi?  İşte ben de kaçıyordum.  Ama kaçma sebebim imkansızlıklar değil yıl boyunca 
bana  ve  arkadaşlarıma yaşatılan olumsuzluklardı.  Halkın  cahil kalması  acaba  birilerin  ekmeğine  yağ mı 
sürüyordu?
          Aradan bir hafta geçmişti.  Çantamı  düzenlerken elime Evindar’ın mektubu geçti. Zarfı açarken klasik 
bir öğrenci mektubu göreceğimi düşünüyordum. Oysa yanılmıştım. Zarfın içinde altı ay önce  Evindar’a ver-
diğim para vardı. Ailesiyle amcasının yanında kalan ve hiçbir gelirleri olmayan bu çocuk ona harçlık olur dü-
şüncesiyle verdiğim paraya hiç dokunmamış ve bana geri vermişti.

          Bu bana bir ders miydi? Bu küçük kız bizden sadaka değil eğitim mi bekliyordu acaba?
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            Gün yavaş yavaş ağarmaya başlamıştı ben uykudayken… Viyadüklerin 
hangi kıvrımında daldım bilemiyorum… Babam  usulca  koluma  dokunarak: 
“Köprüye gelince beni uyandır demiştin ya kızım, işte Boğaz köprüsü…” Sıç-
radım birden, heyecanlanmıştım. İhtişamlı Boğaz Köprüsü’nden geçiyorduk 
tam da… Eşiği bile böylesine cazibe uyandıran bu şehre merakım bir kat da-
ha artmıştı o an… Boşuna dememişti şair “ille de İstanbul” diye…

           Babamı orta halli bir düzen kurduktan sonra uğurladım. Vakit  gelmiş-
ti artık. Ertesi gün okullar açılıyordu ve öğretmenliğimin ilk günüydü… Güçlü 
olmalıydım çünkü benim gücümle beslenecek yürekler, yakınlığıma sığınacak 
bedenler beni bekliyordu.  

           Kâğıthane’nin yokuş aşağı bir sokağından girdim okul bahçesine… Burası  bana  ait  bir alandı… Yer: 
Okul… Sahnedeki bendim. Ben ve öğrencilerim… İnanıyordum. Biz birlikte İstanbul ‘un en güzel manzarası 
olabilirdik. Yolumuzu çizmiştik. Evvel Allah önümüze çıkan tüm engeller yoldu artık… 

           Zaman hızlı geçiyordu okulda… Derslerimiz  olabildiğince hareketliydi… Yarışmalar  düzenliyorduk…
Matematiksel oyunlar oynuyorduk… Bir de rehberliğini yaptığım sınıf vardı… 8-C sınıfı… Onları diğerlerine 
nazaran daha yakından tanımaya çalışıyordum…  Mesela en arkada oturan Barış vardı.  İlk bakışta esmere 
yakın teninde uzun kirpikleri dikkat çekiyordu. Sıkılmış bir tavırla sıkça ensesini kaşıyordu. Yaşça  daha bü-
yüktü belliydi… Göz teması kuramıyordu Barış,  yüzüne baktığınızda hemen başını çeviriyordu. Sesini  hiç 
duymadık diyordu arkadaşları… Ablası ilkokuldan beri hem sınıf arkadaşı hem sıra arkadaşı olmuş. Sadece 
ablası ile konuşuyormuş okulda.  Nedenini bir arkadaşı usulca söyledi  ’Barış hasta,  sara hastası’… Barış’a 
çok üzülmüştüm o an… Yapılacak  hiçbir şey yoktu ne yazık ki…  

           Barış’ın durumunu öğrendikten sonra her derse girdiğimde Barış’ a özel olarak ‘nasılsın ?’ diye soru-
yordum. Barış bana bakmadan pencereye dönük iyi olduğunu söylüyordu… Sınıfa içinde Barış geçen prob-
lem yazdırıyordum. Barış’ın yüzünde bir tebessüm belirtisi arıyordumfakat bulamıyordum… 

           İki hafta kadar sonra korktuğum şey gerçekleşmişti.  Barış gözümün önünde nöbet geçirmişti. Bede-
nine sahip olamıyordu.  Onu öyle gördükçe içimde  bir kuşun palazlandığını hissediyorum adeta…  Ellerini 
tutuyordum… ‘Barış sabret geçecek inşallah’ diyordum… Başını okşuyordum. Arkadaşları ise sürekli Barış’-
ın  yüzünü  yıkıyordu.  Nöbet bitmişti ve belli ki Barış da bitmişti…  

           
            

            N

        Öğrenci uzun bir süre inceledi ve sessizce   “Geçmiyor.”  dedi.  Diğer  öğrencilerde  uğultu  devam  edi-
yordu. Bu sefer sesini yükselterek “Geçmiyor!” dedi. Bazıları bu durum karşısında izin almadan tahtaya kal-
karak “Nasıl geçmez, emin misin?” diyerek marşın yazılı olduğu tabloya yoğunlaştılar. Bende emin olmaları 
için iyice incelemelerini bekledim. Çocuklar yerlerine kendiliğinden oturdular. Hepsinin kafasındakisıkı sıkı-
ya kapalı kapıyı aralamıştım. Artık içeri girebilirdim. 

        Marşımızın nasıl yazıldığını, sınırlarımız içerisinde yaşayan herkesin marşı olduğunu,  neden  saygı gös-
termemiz gerektiğini, sözlerinin ırk ayrımı gözetmeksizin değerli bir şair tarafından kelimelerin  cımbızla çe-
kilerek oluşturulduğunu ve yazıldığı dönemdeki atmosferi onlara hissettirerek anlattım. Hele ki “Kaç kişi de-
desinin  dedesini  isim  olarak  biliyor?”  dediğimde  görecektiniz.  Çünkü  ismini  bilemelerinin  asıl  nedeni 
1.  Dünya  Savaşı  ve  Kurtuluş  Savaşı’ydı.  Öğrendiklerinde,  bayrağımızdaki  rengin nedenini de öğrendiler. 
İstendik bir şekilde dersin kazanımını aşılamayı başardım.  Bu  benim  için  gerçekten mükemmel bir dersti. 
Aldığım haz büyüktü ve başarı yüzdesi kesinlikle tartışma götürmezdi. Sanırım kalem kılıçtan keskindir olayı 
bu idi.

         Hafta başı törende İstiklal Marşı okunma esnasındaki içtenliği, coşkuyu herkes rahatlıkla damarlarında 
hissediyordu. Okul müdürümüz bana seslendi “Savaş Hocam, bir haftada ne yaptın ki bu çocuklar böyle gür
 bir marş okudu?” “Ben vazifemi yaptım müdürüm.” dedim. Bana teşekkür etti.

         Bir öğrenci dersi sevmez çünkü öğrendiklerini gelecekte  hangi problemleri çözmede kullanacağını id-
rak edemez. Öğrencinin sevebileceği tek şey onda ilgi uyandıracak kısmıdır.  O  ilgiyi uyandırabilecek öğret-
men, öğrencinin en başarılı dersini oluşturacaktır. Bundan dolayıdır ki küçükken başınıza gelebilecek en gü-
zel şey, iyi bir öğretmene rastlamaktır.
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            Gün yavaş yavaş ağarmaya başlamıştı ben uykudayken… Viyadüklerin 
hangi kıvrımında daldım bilemiyorum… Babam  usulca  koluma  dokunarak: 
“Köprüye gelince beni uyandır demiştin ya kızım, işte Boğaz köprüsü…” Sıç-
radım birden, heyecanlanmıştım. İhtişamlı Boğaz Köprüsü’nden geçiyorduk 
tam da… Eşiği bile böylesine cazibe uyandıran bu şehre merakım bir kat da-
ha artmıştı o an… Boşuna dememişti şair “ille de İstanbul” diye…

           Babamı orta halli bir düzen kurduktan sonra uğurladım. Vakit  gelmiş-
ti artık. Ertesi gün okullar açılıyordu ve öğretmenliğimin ilk günüydü… Güçlü 
olmalıydım çünkü benim gücümle beslenecek yürekler, yakınlığıma sığınacak 
bedenler beni bekliyordu.  

           Kâğıthane’nin yokuş aşağı bir sokağından girdim okul bahçesine… Burası  bana  ait  bir alandı… Yer: 
Okul… Sahnedeki bendim. Ben ve öğrencilerim… İnanıyordum. Biz birlikte İstanbul ‘un en güzel manzarası 
olabilirdik. Yolumuzu çizmiştik. Evvel Allah önümüze çıkan tüm engeller yoldu artık… 

           Zaman hızlı geçiyordu okulda… Derslerimiz  olabildiğince hareketliydi… Yarışmalar  düzenliyorduk…
Matematiksel oyunlar oynuyorduk… Bir de rehberliğini yaptığım sınıf vardı… 8-C sınıfı… Onları diğerlerine 
nazaran daha yakından tanımaya çalışıyordum…  Mesela en arkada oturan Barış vardı.  İlk bakışta esmere 
yakın teninde uzun kirpikleri dikkat çekiyordu. Sıkılmış bir tavırla sıkça ensesini kaşıyordu. Yaşça  daha bü-
yüktü belliydi… Göz teması kuramıyordu Barış,  yüzüne baktığınızda hemen başını çeviriyordu. Sesini  hiç 
duymadık diyordu arkadaşları… Ablası ilkokuldan beri hem sınıf arkadaşı hem sıra arkadaşı olmuş. Sadece 
ablası ile konuşuyormuş okulda.  Nedenini bir arkadaşı usulca söyledi  ’Barış hasta,  sara hastası’… Barış’a 
çok üzülmüştüm o an… Yapılacak  hiçbir şey yoktu ne yazık ki…  

           Barış’ın durumunu öğrendikten sonra her derse girdiğimde Barış’ a özel olarak ‘nasılsın ?’ diye soru-
yordum. Barış bana bakmadan pencereye dönük iyi olduğunu söylüyordu… Sınıfa içinde Barış geçen prob-
lem yazdırıyordum. Barış’ın yüzünde bir tebessüm belirtisi arıyordumfakat bulamıyordum… 

           İki hafta kadar sonra korktuğum şey gerçekleşmişti.  Barış gözümün önünde nöbet geçirmişti. Bede-
nine sahip olamıyordu.  Onu öyle gördükçe içimde  bir kuşun palazlandığını hissediyorum adeta…  Ellerini 
tutuyordum… ‘Barış sabret geçecek inşallah’ diyordum… Başını okşuyordum. Arkadaşları ise sürekli Barış’-
ın  yüzünü  yıkıyordu.  Nöbet bitmişti ve belli ki Barış da bitmişti…  

           
            

            N

        Öğrenci uzun bir süre inceledi ve sessizce   “Geçmiyor.”  dedi.  Diğer  öğrencilerde  uğultu  devam  edi-
yordu. Bu sefer sesini yükselterek “Geçmiyor!” dedi. Bazıları bu durum karşısında izin almadan tahtaya kal-
karak “Nasıl geçmez, emin misin?” diyerek marşın yazılı olduğu tabloya yoğunlaştılar. Bende emin olmaları 
için iyice incelemelerini bekledim. Çocuklar yerlerine kendiliğinden oturdular. Hepsinin kafasındakisıkı sıkı-
ya kapalı kapıyı aralamıştım. Artık içeri girebilirdim. 

        Marşımızın nasıl yazıldığını, sınırlarımız içerisinde yaşayan herkesin marşı olduğunu,  neden  saygı gös-
termemiz gerektiğini, sözlerinin ırk ayrımı gözetmeksizin değerli bir şair tarafından kelimelerin  cımbızla çe-
kilerek oluşturulduğunu ve yazıldığı dönemdeki atmosferi onlara hissettirerek anlattım. Hele ki “Kaç kişi de-
desinin  dedesini  isim  olarak  biliyor?”  dediğimde  görecektiniz.  Çünkü  ismini  bilemelerinin  asıl  nedeni 
1.  Dünya  Savaşı  ve  Kurtuluş  Savaşı’ydı.  Öğrendiklerinde,  bayrağımızdaki  rengin nedenini de öğrendiler. 
İstendik bir şekilde dersin kazanımını aşılamayı başardım.  Bu  benim  için  gerçekten mükemmel bir dersti. 
Aldığım haz büyüktü ve başarı yüzdesi kesinlikle tartışma götürmezdi. Sanırım kalem kılıçtan keskindir olayı 
bu idi.

         Hafta başı törende İstiklal Marşı okunma esnasındaki içtenliği, coşkuyu herkes rahatlıkla damarlarında 
hissediyordu. Okul müdürümüz bana seslendi “Savaş Hocam, bir haftada ne yaptın ki bu çocuklar böyle gür
 bir marş okudu?” “Ben vazifemi yaptım müdürüm.” dedim. Bana teşekkür etti.
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           Bu  sabah  içim burkularak  dönüşüme  gidecek kitapları yükledik  bir
kamyonete. Sınıflardan, evlerden gelen ve kamyonetin römorkunda bir dağ 
gibi yükselen eski ders kitaplarına, masal  ve  şiir kitaplarına; ansiklopedi ve 
dergilere baktım uzun uzun. Eskiden kitaplar nadir şeylerdi. Onlara ulaşmak
bu kadar kolay değildi, zahmetliydi. Hatta Kaf Dağı’nın ardındaydı kitaplar. 
          Giden kamyonetin ardından  durup  düşünürken hafızam aldı  beni  ta 
yıllar öncesinde yaşadığım bir olaya götürdü. 

          Bu çocuğa bir hâller olmuştu. Dudağında peşin satan tüccarın tebessümü, 
Deli Dumrul gibi kurulmuştu sırasına. Bir  de  mağrur  bakışlarla  süzüyordu ki beni,  tahtayı,  arkadaşlarını 
değmeyin gitsin. Yoksa nice mahir kâşifin ıskaladığı kayıp hazinelerin haritalarını mı ele geçirmişti hayta?
 
           Aman rahatı kaçmasın diye, varsın sırrının sefasını sürsün diye, ilişmedim zülfü yâre. Bilakis, işi saflı-
ğa bile vurdum. “Ne saklıyorsun cebinde Servet?” demek yerine, cebindeki kabarıklığı sıkı sıkıya kavrayan 
elini işaret ederek:  “Hasta mısın?  Bir yerin mi ağrıyor çocuğum?  Niye tutuyorsun kalbini?” diye  sordum 
mahsustan. Bizimkisi: “Yok öğretmenim!  Yok, bir şeyim!” dedi büyük bir cakayla, elini gönülsüzce bir şey-
ler  sakladığı cebinden çekerken. Bıyık altından gülmeyi de ihmal etmedi hergele. 

           Gün boyu ne sakladığını anlamaya çalıştım ya… Bir an, bir an bile çekmedi bir şeref madalyonu  gibi 
cebindeki kabarıklığın üstünde taşıdığı elini Sırlar Sultanı. 
           Dikkatle bakınca, yokluktan kemer niyetine pantolonuna geçirdiği ipin belini sıktığı anlaşılıyordu. Kü-
çücük parmakları arasında,büyük bir çabayla tutabildiği birkaç santimlik kurşun kalemle yazıyordu eciş bü
cüş yazılarını.  Böylesine küçük bir kalemin biten ucunu açmak için minnacık bir çakıyla titiz  ve  maharetli 
çentikler atmak yetmezdi, adeta nakış işlemek gerekirdi. Kuşkusuz o bir nakkaştı. Yazıyı  eliyle  değil de şe-
kilden şekle giren yüzüyle yazıyordu sanki. Şimdi üzerine kapandığı  ve Türkçeyi, matematiği, hayat bilgisi-
ni, resimlerini hata günlüğünü yazdığı tek defteri onun her şeyiydi. Eline geçen dolu bir defterdeki tüm ya-
zıları  silerek elde etmişti onu.  Kim bilir, dolunca belki silip silip yeniden kullanılacaktı. Herkes gibi o da ki-
taplarına kavuşamamıştı henüz. Kıt kanaat geçinen bu köyde defterimiz, kitabımız, dergimiz, hikâyemiz ve 
öykümüz kara tahtaydı. Kara tahta bizim dünyaya açılan hercai penceremizdi. 
   
           Sahi neden böyle gevrek gevrek gülüyordu köftehor? Birkaç gündür sınıftan ve benden sakladığı şey 
neydi? Acaba bu evvel zaman şövalyesinin izlerini sisli ormanda süren bir başkası var mıydı benden başka 
sınıfta? Buna kafa yordum bir zaman. Neyse ki kaygılanacak bir şey yoktu.
           Servet’i konuşturup sırrını öğrenmek niyetiyle bir ara: “E, nasıl gidiyor günlük yazma çalışmalarınız? 
Dün günlüğünüze yazacak bir şeyler bulabildiniz mi çocuklar?” diye sordum sınıfa. Servet yerine Hacer atıl-
dı ortaya. Çaresiz verdim sözü ona:

          “Sevgili günlük, maşallah havalar da epey ısındı. Nenem: “Bahar geldi ama kemiklerim hâlâ ısınmadı 
kızım.” diyor. Hâlbuki bütün bir kış bir dakika bile sobanın başından ayrılmadığına ben şahidim.
 
            

            

          Artık  nöbetçi  olduğum günlerde  Barış’ı  arıyordu gözlerim.  Biliyordum  sınıftan  çok  nadir çıktığını… 
Onu bulunca tek cümle edebiliyordum… ‘Barış  nasılsın? ’ diyordum  o da her zamanki gibi başını hafif yana 
çevirip ‘iyiyim’ diyor sonra hızlı adımlarla uzaklaşıyordu…  Matematik dersindeydik yine bir gün… Barış  be-
nimle konuşmuyordu ama dersimle ilgileniyordu artık…  Çizdiği  grafiği  beğenmiştim.  Cetveli güzel kullan-
mış,  milimetrik bir çizim yapmıştı.  Barış ‘la  birlikte  güzel çizim yapan herkesin grafiğini panoya asmıştık… 
Çok  belli  etmese  de  Barış  sanki  mutluydu o gün… Dolayısıyla ben de mutluydum… 

            İşte o gün… Yoğun  ve  yorucu bir günün akşamında öğrencilere  dağıttığım kişisel  gelişim formlarını 
okuyorum… Sıcak bir çay bana eşlik ediyor  tüm  yorgunluğumu alıyordu  her akşam olduğu gibi… Sayfaları 
seri okuyordum ta ki o sayfaya gelene dek… 

            O sayfayı elime aldığımda kalmıştım orada öylece… ‘Kendinizi üç cümleyle özetler misiniz?’  kısmına 
Barış büyük harflerle şöyle yazmıştı: 

                            “ADIM BARIŞ. HAYATA KARŞI SAVAŞIYORUM. BENİ BIRAKMA ÖĞRETMENİM”

            Öyle güzel ifade etmişti ki Barış kendini; kendimi bırakmıştım çoktan… Elimdeki sıcak çay buz gibi ol-
muştu o an… Gözyaşlarıma engel olamıyordum… Minicik  bir ilgi bu yakınlığı hissettirebilir miydi  o  masum 
yüreğe? İnançla yürümenin  ne kıymetli bir haslet olduğunu söylüyordu bu cümlelerle Barış bana… Aslında 
hiçbir çabanın sonuçsuz kalmadığını gösteriyordu…

                                             İstanbul’un en güzel manzarası belirmişti benim için o an…  
     
                                                                           O Barış’tı… Barışlardı…
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           Bu  sabah da  traktörünü çalıştıramayan muhtar emi çok kızdı.  Hıncını tekmelediği tekerlerden çıkar-
maya kalkıştı.  Yürürken canının yandığını belli etmemek için de etrafındakilere:  “Şu  sıralar çok arttı roma-
tizmalarım, çok!” dedi.
 
           Ömer dayıda eşeğini satmaya karar vermiş!  Soranlara:  “Artık  canıma  yetti!  Ne  zaman  ağzımı açıp 
bir çift lâf etmek istesem hemen araya giriyor, anırmaya başlıyor münasebetsiz!  Beni hiç konuşturmuyor!” 
diyor. Nerden aklıma geldiyse bilmiyorum ama birden canım piknik çekti.”

           Artık onlar düşlerinde,  çoktan atmışlardı kendilerini kırlara.  Yalın  ayak çember çevirenler,  uçurtma 
uçuranlar, bir topun peşinden yaka bağır açık,  deli dana gibi koşturanlar… Bu keşmekeş Esma’nın dudakla-
rından tılsımlı sözler dökülünceye kadar sürdü: “Öğretmenim, niye pikniğe gitmiyoruz?” 

           Bütün bakışların bana çevrildiğini görünce bir an duraksadım, ne diyeceğimi bilemedim. Pencereden 
dışarıya baktım.  Köyün çamurla imtihanı bir doğu masaldaki eski zaman  Basra şehri kadar uzaktı artık. Kış 
çoktan tası tarağı toplayıp çekip gitmişti buralardan.  Çığırtkan  iki serçe  tellallığa soyunmuştu köy yerinde. 
Sırnaşık bir bahar ilmik ilmik  yeşilin karantinasına alıyordu  bir bıçak  gibi ıssızlığın kalbine saplanmış köyü. 
Karakışın aylardır dört duvar arasına zincirlediği  bu yavrucakların kırları arşınlama zamanının çoktan geçti-
ğini haber veriyordu uçsuz bucaksız tarlalar arasında dörtnala koşan bir beyaz tay. 

           Piknik sevdalılarının boyun bükmelerine, yalvaran bakışlarına, ısrarlarına daha fazla da dayanamayıp 
piknik sözü verdim.

          Beklenen gün geldi ve piknik için yola koyulduk. Köyün hemen dışındaki çimenliğe yayıldı yavrucaklar. 
Sevinçten kanatlanıp uçacak gibiydiler.  Birlikte oyunlar oynadık, güldük, eğlendik.  Evden  getirilen kısırlar, 
haşlanmış yumurtalar, çökelekler yendi.  Sohbetler, yarışlar yapıldı.  Akşama  doğru  çekişmeli  ve zevkli bir 
maça başladılar.  Bir süre sonra beni de aralarına almak istediler.  Direndim,  “Olmaz!” dedim.  Israr  ettiler, 
ateşli tezahüratlar yaptılar.  Dayanamadım,  daldım oyuna.  Çok geçmeden deli danalar gibi koşmaktan kan 
ter içinde kaldım. Önce kravatı, ardından ceketi, en sonunda gömleği çıkarıp atım bir taraflara. Bir süre her 
şey yolunda gidiyordu,  ta ki  ayağım takılıp yüzükoyun yere kapaklanıncaya kadar.  Birden dünyam karardı. 
Yine de hiç kimseye bir şey belli etmemeye çalıştım.  Sonunda “Benden bu kadar çocuklar!” diyerek bir kö-
şeye çekildim ama ayağımın acısı dayanılacak gibi değildi. Ben ağrılar içinde kıvranırken ani bir yağmur bas-
tırmasın mı? Bir yandan ayağımın ağrısı, bir yandan yağmurun azizliği, şaşkınlık ve telaş içindeydim. Sonun-
da çareyi: “Çocuklar, istikamet köy!  Koşun, durmak yok!” diye seslenmekte buldum.  Bağırmamla çocukla-
rın çil yavrusu gibi dağılması bir oldu. Neyse ki köy bir adımlık mesafedeydi ve ilk grup çoktan ulaşmıştı bile. 
Geride kalıp benimle yürümek isteyenleri de bir bahaneyle savdım başımdan. Onlar yanımdan uzaklaşınca
sicim gibi yağan yağmurda ağır aksak koyuldum yola.  Yağmur çoktan işlemişti bile iliklerime.  Ayağımın  acı
sından duramıyordum. Bu ayakla daha fazla yürüyemezdim. Yolun kenarındaki bir taş yığınına bıraktım ken-
dimi. Çorabımı sıyırdım. Ayak bileğim mosmordu ve davul gibi şişmişti. 

           
            

          Ben ayağımın acısından kıvranırken ta uzakta, okulun köşesinde bir karartı belirdi.  Yavaş yavaş bana 
doğru geliyordu.  Durup dikkatle baktım.  İyice yaklaşınca bunun  Ömer dayının  eşeği  olduğunu anladım. 
Üzerindeki de Sırlar Sultanı’ydı. O da yağmurdan nasibini almıştı. Bir  eli hala göğsündeydi.  Bu defa da ce-
bindeki hazine ıslanmasın diye tutuyor olmalıydı elini orada. Yanıma yaklaşınca  “Öğretmenim sana yardı-
ma geldim.” dedi.  O anki sevincim tarifsizdi.  Demek ki sırrımı ondan saklayamamıştım.  Demek ki  Sultan 
durumu fark edip yardımıma gelmişti. 

           Eşeği taş yığınına yanaştırdı.  Binmeme yardım etti. Bakışlarım kendiliğinden cebindeki şişliğe kaydı. 
Piknik karmaşasıyla unuttuğum kuşkucu yanım yeniden depreşti. Gitti yine başımdan aklım. Unuttum aya-
ğımın ağrısını, kovadan boşalırcasına yağan yağmuru:  “Söyle, meraktan çatlatacak mısın sen beni çocuk? 
Allah aşkına, ne saklıyorsun cebinde?” dememek  için  zor tutuyordum kendimi.

          Ömer dayının huysuz eşeğinin yularını çektire çektire lojmanın kapısına kadar getirdi beni. Koşup ka-
pımı açtı. Ben aksaya aksaya kapıya yönelirken ardımdan “Öğretmenim!” diye seslendi. Dönüp baktım yü-
züne.  Gözlerinde  hanedan mensuplarına ait kurumlu bir bakış,  dudaklarında  muzip  bir tebessüm vardı.  
Ağır ağır soktu elini süveterinin altından gömleğinin cebine. Kalbim heyecandan  duracak sandım.  Sonun-
da beni sırrına ortak etmeye mi karar vermişti?  Ne ayak  bileğimin acısı  ne de  iliklerime  işleyen  yağmur 
vardı  artık. Düşündüğüm tek şey, Servet’in sırrıydı.
 
           Sultan cebinden ağır ağır çıkardı hazinesini. Büyük bir gösteriş ve özenle uzattı bana. Karşı konulmaz
bir merak ve heyecanla kaptım elinden. Evirdim çevirdim, gazeteye sarılmış bu şeyin ne olduğunu anlama-
ya çalıştım.  Büyüklüğü avuç içi kadardı.  Pek de hafifti. Sabırsızca açmaya uğraştım.  Gazete kat kat katlan-
mıştı. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat… Yedi ve sonuncu katı da açtığımda  büyük  bir şaşkınlık beni bekli-
yordu.  Kat kat katlanmaktan, açılıp okunmaktan buruş buruş olmuş; resimsiz, siyah-beyaz, eski  tarihli bir 
gazete parçasından başka bir şey yoktu. Hani bakkalın ekmeği sardığı ya da kimisinin sofra niyetine üzerin-
de  ekmek,  peynir  ve  domates yediği bir gazete parçası… 

           Bunca zamandır gözünden sakındığı, pamuklara sarıp göğsünde sakladığı kıymetlisi bir gazete parça-
sıydı. Kitabı,  dergisi,  hikâyesi,  öyküsü kara tahtadan ibaret olunca okumaya duyduğu açlığa bir parça eski 
gazeteyi  katık  yapmıştı  Sırlar  Sultanı.
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           Bu  sabah da  traktörünü çalıştıramayan muhtar emi çok kızdı.  Hıncını tekmelediği tekerlerden çıkar-
maya kalkıştı.  Yürürken canının yandığını belli etmemek için de etrafındakilere:  “Şu  sıralar çok arttı roma-
tizmalarım, çok!” dedi.
 
           Ömer dayıda eşeğini satmaya karar vermiş!  Soranlara:  “Artık  canıma  yetti!  Ne  zaman  ağzımı açıp 
bir çift lâf etmek istesem hemen araya giriyor, anırmaya başlıyor münasebetsiz!  Beni hiç konuşturmuyor!” 
diyor. Nerden aklıma geldiyse bilmiyorum ama birden canım piknik çekti.”

           Artık onlar düşlerinde,  çoktan atmışlardı kendilerini kırlara.  Yalın  ayak çember çevirenler,  uçurtma 
uçuranlar, bir topun peşinden yaka bağır açık,  deli dana gibi koşturanlar… Bu keşmekeş Esma’nın dudakla-
rından tılsımlı sözler dökülünceye kadar sürdü: “Öğretmenim, niye pikniğe gitmiyoruz?” 

           Bütün bakışların bana çevrildiğini görünce bir an duraksadım, ne diyeceğimi bilemedim. Pencereden 
dışarıya baktım.  Köyün çamurla imtihanı bir doğu masaldaki eski zaman  Basra şehri kadar uzaktı artık. Kış 
çoktan tası tarağı toplayıp çekip gitmişti buralardan.  Çığırtkan  iki serçe  tellallığa soyunmuştu köy yerinde. 
Sırnaşık bir bahar ilmik ilmik  yeşilin karantinasına alıyordu  bir bıçak  gibi ıssızlığın kalbine saplanmış köyü. 
Karakışın aylardır dört duvar arasına zincirlediği  bu yavrucakların kırları arşınlama zamanının çoktan geçti-
ğini haber veriyordu uçsuz bucaksız tarlalar arasında dörtnala koşan bir beyaz tay. 

           Piknik sevdalılarının boyun bükmelerine, yalvaran bakışlarına, ısrarlarına daha fazla da dayanamayıp 
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haşlanmış yumurtalar, çökelekler yendi.  Sohbetler, yarışlar yapıldı.  Akşama  doğru  çekişmeli  ve zevkli bir 
maça başladılar.  Bir süre sonra beni de aralarına almak istediler.  Direndim,  “Olmaz!” dedim.  Israr  ettiler, 
ateşli tezahüratlar yaptılar.  Dayanamadım,  daldım oyuna.  Çok geçmeden deli danalar gibi koşmaktan kan 
ter içinde kaldım. Önce kravatı, ardından ceketi, en sonunda gömleği çıkarıp atım bir taraflara. Bir süre her 
şey yolunda gidiyordu,  ta ki  ayağım takılıp yüzükoyun yere kapaklanıncaya kadar.  Birden dünyam karardı. 
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da beni sırrına ortak etmeye mi karar vermişti?  Ne ayak  bileğimin acısı  ne de  iliklerime  işleyen  yağmur 
vardı  artık. Düşündüğüm tek şey, Servet’in sırrıydı.
 
           Sultan cebinden ağır ağır çıkardı hazinesini. Büyük bir gösteriş ve özenle uzattı bana. Karşı konulmaz
bir merak ve heyecanla kaptım elinden. Evirdim çevirdim, gazeteye sarılmış bu şeyin ne olduğunu anlama-
ya çalıştım.  Büyüklüğü avuç içi kadardı.  Pek de hafifti. Sabırsızca açmaya uğraştım.  Gazete kat kat katlan-
mıştı. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat… Yedi ve sonuncu katı da açtığımda  büyük  bir şaşkınlık beni bekli-
yordu.  Kat kat katlanmaktan, açılıp okunmaktan buruş buruş olmuş; resimsiz, siyah-beyaz, eski  tarihli bir 
gazete parçasından başka bir şey yoktu. Hani bakkalın ekmeği sardığı ya da kimisinin sofra niyetine üzerin-
de  ekmek,  peynir  ve  domates yediği bir gazete parçası… 

           Bunca zamandır gözünden sakındığı, pamuklara sarıp göğsünde sakladığı kıymetlisi bir gazete parça-
sıydı. Kitabı,  dergisi,  hikâyesi,  öyküsü kara tahtadan ibaret olunca okumaya duyduğu açlığa bir parça eski 
gazeteyi  katık  yapmıştı  Sırlar  Sultanı.
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         Anadolu’nun dağını, taşını, bayırını aşar okuluna gelir  öğretmenler…  Gur-
bet iller köyler, gezerler… Ülkemizin yüksek idealleri, insanlığın menfaatleri  için 
türlü  fedakârlıklar edip uzak, çok uzak ülkelere bile giderler… Barışın kardeşliğin 
güzelliğini öğretirler… Karanlık soğuk girdaba benzeyen  cehaleti  silerler… Kalp-
leri vazife aşkı ile çarparken; bir sanatçı gibi gelecek nesillerin, eğitim ve bilgi ile 
kaderlerinişekillendirirler.
                                                         .        
        Öğretmen oldum. Çünkü 1960’lı yılların başlarıydı… Hakkâri’nin kuş uçmaz, 
kervan geçmez ücra köylerinin birinde küçük bir çocuktum.  Henüz  okula gitmi-
yordum.  O yıllarda  ülkemin  neredeyse  tüm köylerinde olduğu  gibi  benim kö-
yümde de yol yoktu.  Dolayısıyla ulaşım teknolojileri de  yoktu… Elektrik  yoktu. 

Akşam olunca tüm köy karanlıklar içinde kalırdı.  Çok az evin penceresinden sızan  gaz ya da  mum  ışığı, kö-
yün üzerine çöken karanlıkta boğulur giderdi… Köylerde sağlık ocakları, doktor ve ebede yoktu. Köylüler ka-
derlerine terk edilmiş bir hayat sürerlerdi. Köylerde genelde öğretmen, okul da olmazdı. Cehalet diz boyuy-
du… Biz bir yönden şanslı köylerdendik. Yıkık dökük de olsa köyümüzde bir ilkokulumuz vardı.  Çok uzun bir 
bekleyişten sonra nihayet bir öğretmene de kavuşmuştuk.  Köyce öğretmenimizi  adeta  pamuklara  sarıyor 
sarmalıyor gözümüzden esirgiyorduk. Öğretmen de tüm köylüye Allah’ın Kuran’da Hz. Muhammed Peygam-
ber’e gönderdiği ilk emrin, “OKU” emri olduğunu bundan dolayı okumayı öğrenmenin farz olduğu fikrini be-
nimsetiyordu. Öğretmen sadece öğrencilerin değil adeta tüm köylünün, köyün öğretmeni olmuştu.  Geldiği 
günden itibaren tüm köyü ve köylüyü geliştirmişti. Karanlığı ve cehaleti köyden kapı dışarı etmişti. O ne yap-
sa benimseniyordu. Galiba haziran ayının başlarıydı… O meş’um gün… Köylüler imece usulü  ile yardımlaşa-
rak; komşu tarlalardan birinde ilkel yöntemlerle kan ter içinde hasatyapıyorduk... Dinlenmek üzere tam mo-
la verilmişti ki köyün öğretmeni arkasında köyün okullu çocukları bize doğru yaklaşırken; hepimiz onları me-
rakla  ve  sevgiyle izlemeye koyulduk.  Öğretmenin ve öğrencilerin hal ve hareketlerinden uygulamalı tabiat
dersinde oldukları anlaşılıyordu.  Öğretmen tam bizleri selamlıyordu ki;  akılları dumura uğratacak, hiç bek-
lenmeyen bir şey oldu… Bulunduğumuz tarlanın bitişiğindeki kayalıklardan aşağıya,  bizim olduğumuz yöne 
doğru uluyarak,  son sürat gelmekte olan kurdu fark ettik… İçimizden durumu idrak eden bazıları  az  öteye 
bıraktıkları orak ve tırpanları kapıp kurdun üzerine yürüdüler. Kurt ağzından salyalar saçarak kudurmuşçası-
na, yönünü öğrencilere doğru çevirip tam üzerlerine atlayacak iken; köyün öğretmeni kurttan daha atik  bir 
hamle yaparak; onu boğazından kavradı… Tüm köylü, hepimiz afallayıp olduğumuz yerde çakılıp kalakalmış-
tık. Adeta taş kesilmiştik. Kımıldayamıyorduk… Öğretmen  kurt ile boğaz boğaza kanlı bir mücadele verirken; 
sanki basiretimiz bağlanmış gibi hiç müdahale edemiyorduk.  Öğretmen  kanlar  içinde yere düşerken,  kurt 
da oracığa yığılıp kalmıştı. Belli ki ölmüştü.  Ama köylüler yine de ölüp ölmediğini anlamak için yanına yakla-
şıp onu evirip çevirip kontrol ettiler.  Evet ölmüştü… Sonra da öğretmenin kanlar içindeki  bedenini kucakla-
yıp tarlaların kenarında duran at arabalarından birine yükleyip götürdüler. Öğrenciler feryat figan içinde ağ-
layıp bağrışıyorlardı. Hepsi de şaşkındılar ve çok korkmuşlardı. O vakitler kimse ilk yardım yapmayı bilmiyor-
du. Öğretmeni şifacı Koca Nine’nin evine götürdüler.  Koca Nine uzun süre kocakarı ilaçları ile onu tedavi et-
meye çalıştı ise de vakit akşamı bulmadan öğretmen vefat etti… Köylüler ardından gözü kör olsun cahilliğin, 

çaresizliğin deyip kahrederlerken adeta gözlerinin ferini, ışığını yitirmiş aydınlıklarını kaybetmiş gibiydiler. 
O köye geldiğinden beri tüm köylüyü okumuş yaparak;  onlara dünyaya ve olaylara farklı bakış  açılarıyla  
bakmayı öğretip daha başarılı  ve  daha güçlü olmalarını sağlamıştı.  Köylüler öğretmenin arkasından tür-
küler, ağıtlar yakıp “Allah razı olsun kahraman mübarek evliya öğretmenden, boşa dememiş eskiler, öğret-
menlik evliyalık mesleğidir diye… O canını bile öğrencileri ve de bizim için feda etmekten çekinmedi’ de-
diklerinde; babam bir an bana bakıp ‘ Allah bizim çocuklarımızada onun gibi evliya olmayı, öğretmen ol-
mayı nasip etsin ‘  derken, o zamankiçocuk kalbim ve düşüncelerimle ağzımdan ‘ Ben de evliya, öğretmen
olacağım’ sözleri dökülüverdi… 

           Yıllar sonra  o  günlerde anlamını bilmeden söylemiş olduğum  Evliya’nın,  yaptıkları  her  şeyi  Allah 
rızası için yapan; korkusuzca insanlığa hizmet eden, onları  Allah yoluna götüren  Allah  dostları  olduğunu 
anlıyordum.  Hz Mevlana  “Gönlü ve sözü olmayan bir kimsenin yüz dili bile olsa,  o gene dilsiz sayılır.” de-
miştir… Öğretmen gönlü ve sözüyle, bilgisiyle ülkesini ve insanlığı yükseltmek için emek edip su misali ku-
rumuş çorak ruhları yeşertir.  Öğretmenin  davranışları, eylemleri devletimizin,  milletimizin  ve  insanlığın 
geleceğinde etkisini daima göstermiş ve gösterecektir.  Bu bakımdan öğretmenin toplumda  ve  kendi  dü-
şünce yaşamında yapacağı geliştirici hamleler ülkemizin  ve tüm insanlığın da kalkınıp gelişip aydınlanma-
sında  rol  oynayacaktır. 
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         Anadolu’nun dağını, taşını, bayırını aşar okuluna gelir  öğretmenler…  Gur-
bet iller köyler, gezerler… Ülkemizin yüksek idealleri, insanlığın menfaatleri  için 
türlü  fedakârlıklar edip uzak, çok uzak ülkelere bile giderler… Barışın kardeşliğin 
güzelliğini öğretirler… Karanlık soğuk girdaba benzeyen  cehaleti  silerler… Kalp-
leri vazife aşkı ile çarparken; bir sanatçı gibi gelecek nesillerin, eğitim ve bilgi ile 
kaderlerinişekillendirirler.
                                                         .        
        Öğretmen oldum. Çünkü 1960’lı yılların başlarıydı… Hakkâri’nin kuş uçmaz, 
kervan geçmez ücra köylerinin birinde küçük bir çocuktum.  Henüz  okula gitmi-
yordum.  O yıllarda  ülkemin  neredeyse  tüm köylerinde olduğu  gibi  benim kö-
yümde de yol yoktu.  Dolayısıyla ulaşım teknolojileri de  yoktu… Elektrik  yoktu. 

Akşam olunca tüm köy karanlıklar içinde kalırdı.  Çok az evin penceresinden sızan  gaz ya da  mum  ışığı, kö-
yün üzerine çöken karanlıkta boğulur giderdi… Köylerde sağlık ocakları, doktor ve ebede yoktu. Köylüler ka-
derlerine terk edilmiş bir hayat sürerlerdi. Köylerde genelde öğretmen, okul da olmazdı. Cehalet diz boyuy-
du… Biz bir yönden şanslı köylerdendik. Yıkık dökük de olsa köyümüzde bir ilkokulumuz vardı.  Çok uzun bir 
bekleyişten sonra nihayet bir öğretmene de kavuşmuştuk.  Köyce öğretmenimizi  adeta  pamuklara  sarıyor 
sarmalıyor gözümüzden esirgiyorduk. Öğretmen de tüm köylüye Allah’ın Kuran’da Hz. Muhammed Peygam-
ber’e gönderdiği ilk emrin, “OKU” emri olduğunu bundan dolayı okumayı öğrenmenin farz olduğu fikrini be-
nimsetiyordu. Öğretmen sadece öğrencilerin değil adeta tüm köylünün, köyün öğretmeni olmuştu.  Geldiği 
günden itibaren tüm köyü ve köylüyü geliştirmişti. Karanlığı ve cehaleti köyden kapı dışarı etmişti. O ne yap-
sa benimseniyordu. Galiba haziran ayının başlarıydı… O meş’um gün… Köylüler imece usulü  ile yardımlaşa-
rak; komşu tarlalardan birinde ilkel yöntemlerle kan ter içinde hasatyapıyorduk... Dinlenmek üzere tam mo-
la verilmişti ki köyün öğretmeni arkasında köyün okullu çocukları bize doğru yaklaşırken; hepimiz onları me-
rakla  ve  sevgiyle izlemeye koyulduk.  Öğretmenin ve öğrencilerin hal ve hareketlerinden uygulamalı tabiat
dersinde oldukları anlaşılıyordu.  Öğretmen tam bizleri selamlıyordu ki;  akılları dumura uğratacak, hiç bek-
lenmeyen bir şey oldu… Bulunduğumuz tarlanın bitişiğindeki kayalıklardan aşağıya,  bizim olduğumuz yöne 
doğru uluyarak,  son sürat gelmekte olan kurdu fark ettik… İçimizden durumu idrak eden bazıları  az  öteye 
bıraktıkları orak ve tırpanları kapıp kurdun üzerine yürüdüler. Kurt ağzından salyalar saçarak kudurmuşçası-
na, yönünü öğrencilere doğru çevirip tam üzerlerine atlayacak iken; köyün öğretmeni kurttan daha atik  bir 
hamle yaparak; onu boğazından kavradı… Tüm köylü, hepimiz afallayıp olduğumuz yerde çakılıp kalakalmış-
tık. Adeta taş kesilmiştik. Kımıldayamıyorduk… Öğretmen  kurt ile boğaz boğaza kanlı bir mücadele verirken; 
sanki basiretimiz bağlanmış gibi hiç müdahale edemiyorduk.  Öğretmen  kanlar  içinde yere düşerken,  kurt 
da oracığa yığılıp kalmıştı. Belli ki ölmüştü.  Ama köylüler yine de ölüp ölmediğini anlamak için yanına yakla-
şıp onu evirip çevirip kontrol ettiler.  Evet ölmüştü… Sonra da öğretmenin kanlar içindeki  bedenini kucakla-
yıp tarlaların kenarında duran at arabalarından birine yükleyip götürdüler. Öğrenciler feryat figan içinde ağ-
layıp bağrışıyorlardı. Hepsi de şaşkındılar ve çok korkmuşlardı. O vakitler kimse ilk yardım yapmayı bilmiyor-
du. Öğretmeni şifacı Koca Nine’nin evine götürdüler.  Koca Nine uzun süre kocakarı ilaçları ile onu tedavi et-
meye çalıştı ise de vakit akşamı bulmadan öğretmen vefat etti… Köylüler ardından gözü kör olsun cahilliğin, 
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          Öğretmenlikte ilk yılımdı. Artık hayalini kurduğum gibi meslek sahibi olmuş,  minik kuzularımın öğret-
meni olmuştum.  Ailemden,  sevdiklerimden  uzak olmanın  hüznünü öğrencilerimin sevgisi  ve  sıcaklığıyla 
örtmeye çalışıyordum.  Her biri farklı ve birbirinden değerli öğrencilerim vardı.  Bunlardan biri de  Ayşe’ydi. 
Kimsenin varlığını da yokluğunu da hissetmediği, zeki ama sessiz bir öğrenciydi Ayşe. Mecbur kalmadığı sü-
rece konuşmuyor,  sınıftaki hiçbir şeye karışmıyordu.  Öğrencimin sessizliğimin farkındaydım ancak bir yan-
dan da onu gözlemleyerek bu sessizliğin altında yatan nedeni anlamaya çalışıyordum. Bir gün sınıfımdakile-
re gözlerinizi kapatın ve hayal kurun, 10 yıl sonrasındasınız, ne görüyorsunuz, dedim. Birkaç kişiyi kaldırdım 
cevaplarını aldım sonra Ayse’yi kaldırıp ne gördüğünü sordum. Sessizce bekliyordu. O an hayallerinin olma-
dığını, hayal bile kuramadığını fark etmiştim, ne söyleyeceğini bilemiyordu… Bazen bir anda gözleri doluyor, 
bense neden ağlamaya başladığını bir türlü anlamıyordum.  Gülümseyerek  başımı  okşadım, oysa  oldukça 
şaşırmıştı. Daha sonra ona bir hafta boyunca hayal kurmasını ve bir hafta sonraki derste hayallerini yazarak 
sınıfta paylaşmasını söyledim. 

          Kısa bir süre sonra Ayşe’nin ailesiyle tanıştım. Ayşe’nin her aile gibi onun iyiliğimi isteyen ancak bunu 
sürekli nasihatler vererek  ve mütemadiyen onu eleştirerek ifade eden bir ailesi vardı. Her an ders çalışma-
sını, okumazsa onu evlendireceklerini söyleyip onu korkutuyor, malesef doğudaki kızların hayatının gerçek-
leriyle; ancak o yaşlarda görmek istemediği yönüyle yüzleştirerek, ya okuyacak ya da evlenecek  diyorlardı. 
Aileye kızlarına güvenmelerini  ve  destek olmalarını söylüyor,  onu korkutarak değil güvenerek ona destek 
olarak başaracağını anlatıyordum.

          Bir hafta sonraki derste Ayşe’ye yazmış olduğu kompozisyonu okuttum. Okuyup öğretmen olmak  ve 
kardeşlerinin okumasına destek olmak istiyordu. Bütün hayallerini gerçekleştireceğine inandığımı, ona  gü-
vendiğimi söyledim.  O günden sonra onun da gerçekleştirmek istediği hayalleri  vardı.  Yıllar  hızla  geçiyor 
Ayşe beni sık sık ziyarete geliyor ve eskisinden çok daha farklı bir insana dönüşüyordu.  Kendine güveniyor, 
derslerindeki başarısı da herkes tarafından takdir ediliyor, sınavlardan başarılı oluyor ve öğretmenlik yolun-
da hızla ilerliyordu. Kimse farkına varmıyordu ancak aslında o hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyordu.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ

İkinci  görev  yerim  ise  Ankara’nın  bir  köyüydü.  Burada da  heyecanlıydım  çünkü  yapmak  istediklerim 
uçsuz bucaksızdı.  Bir yandan  çocukları  anlamaya çalışıyor;  bir yandan da başarılı,  kendine  güveni  olan, 
Atatürkçü,  vatansever çocuklar yetiştirmeyi ülkeme borç biliyordum.  Özellikle  sık sık  veli toplantıları ya-
pıyor,  velilere seminerler düzenliyor,  bu şekilde  hem onlarla sohbet ediyor hem de onları bilgilendiriyor,  
ailelere çocuklarına sevgiyle yaklaşmaları gerektiğini anlatıyor,  çocuklarına yapabilecekleri en güzel yatırı-
mın  onlara kendilerini değerli hissettirmek olduğunu anlatıyordum.  Her insan değerlidir,  bunu anlamala-
rını  ve çocuklarına yansıtmalarını sağlamaya çalışıyordum. 
          Yıllar geçmesine rağmen  Ayşe’yle  olan bağım kopmuyor pek çok öğrencim gibi  Ayşe de beni sık sık 
arayıp soruyordu.  Sonunda  Ayşe’nin hayal ettiği o gün geldi ve Ayşe üniversiteyi kazanıp öğretmenlik yo-
lunda ilk adımını attı. Öğretmenliği kazandığı gün benim hayatımın en güzel anlarımın başındaydı.  Ondan 
sonra Ayşe bana ömrüm boyunca unutamayacağım bir mektup yazdı ve bana yazdığı mektupta şunlar ya-
zıyordu. “Öğretmenim  ben açılması son derece zor,  kabuklarını  sımsıkı kapatmış  bir istiridyeydim  ve siz 
benim kabuklarımı sabırla ve umutla açıp içinden inci çıkardınız ve doğudaki pek çok kızın kaderine razı ol-
duğu gibi benim de evlenip  kaderime boyun eğmek  yerine okuyup öğretmen olmama vesile oldunuz  ve 
bugün öğretmenim, gözlerinizi kapatın ve 10 yıl sonrasını hayal edin dediği gün, ne hayal ettiysem, o haya-
li yaşadığım andaydım,  ve  bu anı yaşamamı size borçluyum.”  O an bir kez daha anladım ki öğretmen ha-
yattı. Bir dokunuşu ile dünyayı değiştirebilirdi ki; Ayşe’nin dünyası değişmişti. Benim de artık, farkına varıl-
mayan ancak sabırla beklendiğinde ve emek harcandığında açılıp içinden inci çıkardığım istiridyelerim var. 
En büyük umudum da hayaller kurabilen ve hayallerini gerçekleştirebilen daha birçok öğrencimin olması... 

             

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

126 127

N

    Her insanın hayatında dönüm noktaları vardır. Bu  dönüm  noktaları aslında  
o an farkına varamadığımız ancak zamanla ne kadar önemli olduğunu algıladı-
ğımız o mucizevî anlardır.  Üniversiteyi  bitirip  göreve başladığımda  sorumlu-
luklarım omzumda,  umutlarım çantamdaydı.  Devlet nereye gönderirse oraya 
gidecek ve vazifem ne gerektiriyorsa onu yapacaktım.  İlk görev yerim doğuda 
bir şehirdi  ve  çalıştığım ilçede  insanlar  oldukça  sıcakkanlıydı.  Bana kendimi 
hiç oraların yabancısıymışım gibi  hissettirmiyorlardı.  Tam tersine; beni  yolda 
görenler mutlaka selam  veriyor,  halimi  hatırımı  soruyor,  bir  şeye  ihtiyacım 
olursa  seve seve  yardım edeceklerini belirtip yanımdan ayrılıyorlardı. Öğret-
men olmanın gururunu ilk orada yaşamıştım. 
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         Gözleri zeytin gibi iri iri,  yanakları hafif kahverengi. Sıkmadan durmak im-
kânsız. Annesinin elinden tutmuş, arkasına saklanmış ürkek tavşan misali. Okul 
öncesi eğitim almak için bize gelmişler.

        Ben açıttım kapıyı. Çocuğun ürkek tavırları dikkatimi çekti. Henüz hazır de-
ğildi besbelli. Su üstünde giden yaprak misali kendini akıntıya bırakmış olmalı… 
Sadece gözlemliyordu bizleri. Bunlar kim? Bana ne yapacaklar? Yeni bir yurt mu 
burası?  Yine mi kovuldum?  Kendisini soru yağmuruna tutmuştu içinden belli.

        

         Hocam benim adım Narin.  Biz yirmi yıllık evliyiz ama çocuğumuz olmadı.  Umut Efe’yi  yuvadan aldık. 
Orada adı başka idi  ama benim ahtım vardı oğlum olursa adı  Umut olacaktı babası da  Efe olsun dedi.  Adı 
Umut Efe oldu. Ama Umut geldi geleli altı ay oldu ne anne dedi ne de baba.  Kapıda duydum  ilk defa anne 
dediğini. Biz yanlış mı yaptık acaba? Yine gözler yaşardı, ses çatallaştı, kendini toparladı konuya devam etti.

         Babası neden gelmedi içeriye? dedim. Çocuk olmadı ya ondan çekiniyor. Utangaç oldu, girişken değil-
dir deyince ben de dedim ki: 

        -Yaptığınız bu davranış  takdir edilmesi gereken  bir  davranış  çağırın beyefendiyi tebrik edelim dedim. 
Ama o sessiz kalmayı tercih etti gelmedi.

          Kayıt işlemleri oldu Umut Efe artık bizim emanetimiz olmuştu.  Hocam daha sonra sizler de görecek-
siniz Umut Efe’de bazı olumsuz hareketler var onları çözemedik. Zamanla çözeceğimizi sevginin eritemeye-
ceği hiçbir buzun olmadığını söyledim. Narin Hanım ve Umut Efe okuldan şimdilik ayrıldılar.

         Ertesi gün oldu Umut Efe okula geldi.  Annesinin elini sımsıkı tutmuş ayrılmıyordu.  Anne demeyen ço-
cuk anne anne diyor bağırarak ağlıyordu. Narin Hanım da gururla ağlıyor olmalı ki oğlu ona anne demişti. 
Buzlar erimiş,  sevgi bağları kurulmuştu. Ayrılık vakti. Umut Efe birkaç saatliğine bizimdi artık.

         Umut Efe her gün biraz daha istekli geliyor sevgi  ve şefkat Umut Efe’nin güvenini pekiştiriyor,  okul ve 
aileyi ayırt edebiliyor ve evine mutlu gidiyordu.

         

         Geldi geleli annesine  “Anne” dememişti ki anne anne deyip  Narin Hanım’ın bacaklarına  sarılıp ağla-
maya başladı. Anne ağlıyor, çocuk ağlıyor, ben ağlıyordum. Kapıda kaldınız buyurun içeriye dedim ve aldım 
konuk odasına konuşuyoruz.  Çocuğun o  iri gözlerinden yaşlar boncuk boncuk dökülüyor,  anne  ağlamak-
tan  konuya  giremiyordu.  Bir  çay  söyledim  çocukta oyun odasındaki oyuncakları görünce sakinleşti oyu-
na daldı.

           Annesinin yanlış hareketleri var deyip de söyleyemediği hareketler  zaman  zaman belirmeye başla-
dı.  Yemekleri elleriyle yiyor  acele etmezsem bana  kalmayacak  dercesine  saldırıyordu.  Boş  kaldıkça  da  
çöp karıştırıyordu. Narin Hanım’ın yanlış yaptığı davranışlar var dediği  bu olmalıydı.  Bu  tür  davranışların  
normal  olduğunu  evde kalmak için  farklı  farklı  tepkiler  gösterebileceğini  ve  zamanla her kuralı yerine 
getireceğini söyledim. Narin Hanım rahatladı.

          Okula alıştıkça okul  ev  arası sevinerek gelip gidiyor, çevresini ve arkadaşlarını tanıyor ve çocukluğu-
nu oda yaşamak istiyordu.  Derken  bir kız  arkadaşına çimdik  atmış  gizlice.  Olur  ya bu da  çocuk adı  üs-
tünde. Çocuğun velisi okula geliyor ve feryat figan bağırıyor.

          -Burası ıslah evi mi? Geleni alıyorsunuz.

           Hanımefendi lütfen bağırmayın içeri buyurun orada konuşalım.  İçeri girdi ve sıralıyor.  Belli ki çocu-
ğu tanıyor  ve  nereden geldiğini duymuş olmalı, ya o ya biz dercesine bağırıyordu. İdarecimiz geldi, konu-
yu dinledi  ve  aynen şunları söyledi:

          -Hanımefendi sizin işiniz var, eşiniz var, yuvanız var.  Ya bu yavrunun?  Bizler çevremizdeki açları gör-
mezsek, yavrusuz anaları, anasız yavruları görmezsek, kurumuş ağaçları bükülmüş dalları görmezsek nere-
de kaldı insanlık?  Nerede he… Yetiştirdiğimiz çocukları sevgisiz, hoşgörüsüz, affetmeyi bilmeden tok olup
 da açlığı bilmeden hep alan toplum yetiştirirsek bizim halimiz nice olur bilir misin? dedi.  Bu ülke hepimi-
zin bu çocuklar senin, benim, bizim. Siz ne derseniz deyin o çocuk okula devam edecek dedi  ve  çıktı gitti. 
İdarecimizi öpmek istedim. İçimden işte bu! Dedim.

            Tabi ki ertesi gün çocuğunun kaydını sildirmişti hanımefendi ama yapacak bir şey yoktu…

            Umut  Efe   beş  yaşında  olmasına  rağmen  kelimeleri  zor  çıkartıyor  “R”  harfini  söyleyemiyordu.
 Hayata küskünlüğünü üzerinden atmış, hayata sımsıcak sarılmıştı.  Umut Efe büyüdüğünde ne olacaksın? 
Dediğimizde  “POLİS” derdi hemen.  Neden?  Diye sormuş bulundum.

            -Çöpten ekmek toplayanlara ekmek almak için demez mi? İçim buruk buruk oldu kendimi zor fren-
ledim.
 
            Umut Efe annesinin ve bizim azmimizle sevgi  ve  şefkatle büyüyor,  her geçen  gün daha iyi oluyor, 
sayılar sayıyor, renkler öğreniyordu. Her ne kadar kırmızıya bıcıdı dese de  o bizim Umut  Efe’mizdi. Varsın
 bıcıdı desin. Biz onun kırmızı demek istediğini biliyorduk. Şunu da iyi biliyoruz ki sevgi bütün kapıları açar.

             Nice Umut Efe’lere böyle güzel anneler, okullar, kalpler ver Allah’ım. Sevgiler sunuyorum.
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        Yorgundum, kendimi toplamakta zorlanıyordum. Oğlumun üç yıldır devam 
eden medulablastoma tedavisi,  bütün sistemlerimi  alt üst etmişti. On yedinci 
yılını doldurduğum öğretmenliğe bile odaklanamam artık bir molaya ihtiyacım 
olduğunu anlatıyordu. Ama bu molayı vermek maddi açıdan bizi oldukça zorla-
yacaktı. Kendimce çareler aramaya başladım  ve  TODAİE'de  yüksek lisans yap-

Kentlerin koynuna düştüğü vakit ölümler/ 
Telaşlı ve tedirgin adımlarla yürür evlerine babalar/ 
Yüreklerinde asi küheylanların kişnemeleri duyulur/
Gitmek üzere hazırlanan oğullar/ Uçurumlara doğru itilen babalar/ 
Gözyaşlarıyla göğü yıkayan anneler/ Ve başlar filizkıran fırtınası...

manın hem işisel gelişimime katkı sağlayacağını,  hem de kafamı başka şeylerle meşgul ederek geçirdiğimiz 
o zor günleri geride bırakacağını düşünüyordum.  Her şeyden önemlisi ücretli izne ayrılacak ve oğlumun te-
davisi için geldiğimiz Ankara'da yaşamanın avantajlarını kullanacaktım.

        Haziran 2015'te kötü geçen bir mülakata girdim.  Sınav  heyecanıyla sorulara istediğim cevapları vere-
medim. TODAİE'den çıkıp Necatibey Caddesinde yürürken aynı soruyu on kez sorsalar mülakatta  verdiğim 
cevabı vermeyeceğimi düşündüm  ve  bu sene bu işin olmayacağını düşünerek  Sıhhiye'ye  doğru  yürüyor-
dum.  Her şeyde bir hayır vardır dedim kendime, oğlumun tedavisi iyi gidiyordu,  ilk kez  bir  yaz mevsimini 
ameliyatsız geçiriyordu  ve  9 Mayıs'ta,  yani benim doğum günümde  kızım  Zeynep Gül  dünyaya  gelmişti. 
Şükredecek o kadar çok şeyim vardı ki...

        Haziran sonunda bir arkadaşım TODAİE'nin sınavını kazandığımı söyledi.  Oysa ben mülakattan ümitsiz 
olduğum için sonuçlara bakma gereği bile duymamıştım.  Galiba fırtına vadisinden çıkıyordum.  TODAİE'de 
yüksek lisans ücretli izin demekti. Hem oğlumun kanser tedavisiyle daha rahat ilgilenecek, hem de uzun ve 
yorucu geçen üç yılın yorgunluğunu atacaktım.

        2015 Ekim’inin ilk haftasına kadar her şey çok güzel gidiyordu. 
  
        Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmiyor.  Takvimler ekimin ilk haftasında  Yaprak  Dökümü Fırtınası’nı 
gösterirken, bizim için de yaprak dökümü başlamıştı artık. Omuriliğinde yeni bir tümör tesbit edilen küçük 
savaşçımız, cennete doğru kanat çırpmaya başlamıştı.  Bir Zemheri Fırtınası’nda yürüme yeteneğini kaybe-
den oğlumuz, cemrenin toprağa düştüğü bir şubat sabahında duymuyor, havaya düştüğü bir mart sabahın-
da ise artık konuşamıyordu.  Fırtına takviminde günler anlaşılmaz  bir hızla  birbirini kovalıyordu.  2016'nın 
Nisan ortasında  Kuğu Fırtınası  başladığı gün, bi tanemiz artık yoğun bakımdaydı.  Öpmeye kıyamadığımız, 
bakmaya doyamadığız can oğlumuzu günde sadece on dakika görmemize izin veriyorlardı. Bir 27 Mayıs sa-
bahı, Filizkıran Fırtınasından on gün sonra oğlumuz bu dünyada bizleri yapayalnız bırakarak cennete doğru 
uçtu.   2012'nin Mayıs’ında bir Filizkıran Fırtınası zamanında, henüz on yedi aylıkken  başlayan, ameliyatlar-
la, radyoterapilerle,  kemoterapilerle dolu kanser savaşımız,  dört yıl sonra yine bir mayıs sabahı,  Filizkıran 
Fırtınasından yaklaşık on gün sonra bitmişti.

         

Kısa ve engellerle dolu zor bir koşuydu oğlumun hayatı.  O  direndikçe  güçlenen  medullablastoma 
adlı bir düşman vardı karşımızda. Oğlum zaferler kazandıkça  güçlenen bir düşmandı bu. Ama Allah  
şahittir ki;  oğlum kanının son damlasına kadar savaştı.  Ne bir sitem,  ne de bir şikayet sözcüğü dö-
küldü dudaklarından. Artık bizim için; "Yenilgi yenilgi büyüyen zaferler vardı."

         Bu zor koşuda öğrencilerimiz, akrabalarımız, dostlarımız hep yanımızda oldu. Acı dolu albümü-
müze baktığımız zaman, güzel insanlarla dolu fotoğraflar görüyoruz. Bizimle beraber acıyı bal eyle-
yip paylaşan merhamet yüklü dostlarımıza,  arkadaşlarımıza,  öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 
ömrümüz boyunca minnettar kalacağız.  Rabbim herkese böyle dostlar nasip etsin.   Ama  ben size, 
hayat okulunun acı derslerinde hayatımıza anlam katan iki güzel öğretmeni anlatmak istiyorum. Fır-
tınadan sonra yıkıntıları toplarken güç aldığımız iki güzel insan. Biri küçücük bedenine kocaman bir 
yürek sığdıran minik kuşumuz, oğlumuz,  cennet kuşumuz  Ahmet Eren; diğeri de, mesleğinin zirve
sinde hayatımıza sihirli elleriyle dokunan TODAİE'nin  çok değerli hocası Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK 
Hocam.

         Öğrencilik yıllarımda ve on dokuzuncu yılına başladığım öğretmenlik hayatımda, çok iyi öğret-
menlerle karşılaştım,  karşılaşmaya da devam ediyorum.  Ama son dört yılımda, öyle bir öğretmen 
çıktı ki karşıma,  kitaplarda yazmayan,  fakültelerde okutulmayan dersleri fısıldadı yüreğime.  Ben, 
halimizden şikayetçi olmayayı minik öğretmenimden öğrendim. Ameliyatlara bile gülerek giren bu 
cesur savaşçı, bir kez olsun, “Baba bunlar neden oluyor?” demedi. Yaşıtlarını geçtim, yetişkin insan-
ların bile duramadığı mr'da, radyoterapide anestezi almadan durabilen bu küçük adam,  anne  ve 
babasının suratını asık gördüğü zaman,"Ya neden üzgünsünüz, neşeli olmamız lazım." derdi.  Teda-
vi süresince moral ve motivasyonunu hep yüksek tutan oğlum,  bize de yaşama sevinci aşıladı.  Ve 
bize bıraktığı miras, öğrencilerimizi  kendi  çocuklarımız  gibi görmek, halimizden  şikayet  etmeden 
yapabildiğimizin en iyisini yapmaktı. Üç günlük dünyada kalp kırmanın anlamsızlığını, hayata bizim 
baktığımız pencereden  bakmayan insanların da iyi insan olarak  yardımımıza koşabileceğini,  bizim 
baktığımız pencereden bakan insanların da acımasız olabileceğini, velhasıl insan olabilmenin ve in-
san kalabilmenin inançla, zenginlikle, siyasi görüşle, hatta eğitimle değil, yürekten gelen bir asalet-
le olduğunu  dört yıllık acı fakültesinde, bu küçük öğretmenimizin hüzün ve gam yüklü derslerinde 
öğrendik. Annesi ve babası öğretmen olan yavrumuzun bize bıraktığı vasiyet, bundan böyle öğren-
cilerimiz için kendimizi feda etmemizdir.  Çünkü biz inanıyoruz ki;  yavrumuz önden giden akıncılar 
gibi bizi cennete alabilmek için kendini feda etti.  Ne mutlu bize ki;  cennette  bekleyen bir rehberi-
miz, bir öğretmenimiz var.

        İkinci öğretmenim ise, TODAİE'de karşılaştığım Songül Hocam’dır. Onun dersini seçmeden önce 
bir arkadaşım, Songül Hocam için melek gibi kadındır tabirini kullanmıştı.  İlk dersinden itibaren bu-
nu hissettiren  Songül Hocam’ın dersleri,  hayatımızın en hüzünlü günlerinde,  benim için gerçek bir 
terapi olmuştur.  Şartlar bir anda değişince  TODAİE  benim için,  sadece ücretli izin aracı olarak kal-
mıştı.  Artık kendimi güçsüz hissediyordum.  Kalan gücümü de,  eşimi ve  kızımı hayatta  tutabilmek 
için harcamalıydım.  Gel gör ki,  benim de desteğe ihtiyacım vardı.  İşte bu günlerde  elimden tutan, 
beni cesaretlendiren,  desteğini  hissettiren hep  Songül  Hocam oldu.  Bir  anne   şefkatiyle  baktığı  
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den oğlumuz, cemrenin toprağa düştüğü bir şubat sabahında duymuyor, havaya düştüğü bir mart sabahın-
da ise artık konuşamıyordu.  Fırtına takviminde günler anlaşılmaz  bir hızla  birbirini kovalıyordu.  2016'nın 
Nisan ortasında  Kuğu Fırtınası  başladığı gün, bi tanemiz artık yoğun bakımdaydı.  Öpmeye kıyamadığımız, 
bakmaya doyamadığız can oğlumuzu günde sadece on dakika görmemize izin veriyorlardı. Bir 27 Mayıs sa-
bahı, Filizkıran Fırtınasından on gün sonra oğlumuz bu dünyada bizleri yapayalnız bırakarak cennete doğru 
uçtu.   2012'nin Mayıs’ında bir Filizkıran Fırtınası zamanında, henüz on yedi aylıkken  başlayan, ameliyatlar-
la, radyoterapilerle,  kemoterapilerle dolu kanser savaşımız,  dört yıl sonra yine bir mayıs sabahı,  Filizkıran 
Fırtınasından yaklaşık on gün sonra bitmişti.

         

Kısa ve engellerle dolu zor bir koşuydu oğlumun hayatı.  O  direndikçe  güçlenen  medullablastoma 
adlı bir düşman vardı karşımızda. Oğlum zaferler kazandıkça  güçlenen bir düşmandı bu. Ama Allah  
şahittir ki;  oğlum kanının son damlasına kadar savaştı.  Ne bir sitem,  ne de bir şikayet sözcüğü dö-
küldü dudaklarından. Artık bizim için; "Yenilgi yenilgi büyüyen zaferler vardı."

         Bu zor koşuda öğrencilerimiz, akrabalarımız, dostlarımız hep yanımızda oldu. Acı dolu albümü-
müze baktığımız zaman, güzel insanlarla dolu fotoğraflar görüyoruz. Bizimle beraber acıyı bal eyle-
yip paylaşan merhamet yüklü dostlarımıza,  arkadaşlarımıza,  öğretmenlerimize ve öğrencilerimize 
ömrümüz boyunca minnettar kalacağız.  Rabbim herkese böyle dostlar nasip etsin.   Ama  ben size, 
hayat okulunun acı derslerinde hayatımıza anlam katan iki güzel öğretmeni anlatmak istiyorum. Fır-
tınadan sonra yıkıntıları toplarken güç aldığımız iki güzel insan. Biri küçücük bedenine kocaman bir 
yürek sığdıran minik kuşumuz, oğlumuz,  cennet kuşumuz  Ahmet Eren; diğeri de, mesleğinin zirve
sinde hayatımıza sihirli elleriyle dokunan TODAİE'nin  çok değerli hocası Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK 
Hocam.

         Öğrencilik yıllarımda ve on dokuzuncu yılına başladığım öğretmenlik hayatımda, çok iyi öğret-
menlerle karşılaştım,  karşılaşmaya da devam ediyorum.  Ama son dört yılımda, öyle bir öğretmen 
çıktı ki karşıma,  kitaplarda yazmayan,  fakültelerde okutulmayan dersleri fısıldadı yüreğime.  Ben, 
halimizden şikayetçi olmayayı minik öğretmenimden öğrendim. Ameliyatlara bile gülerek giren bu 
cesur savaşçı, bir kez olsun, “Baba bunlar neden oluyor?” demedi. Yaşıtlarını geçtim, yetişkin insan-
ların bile duramadığı mr'da, radyoterapide anestezi almadan durabilen bu küçük adam,  anne  ve 
babasının suratını asık gördüğü zaman,"Ya neden üzgünsünüz, neşeli olmamız lazım." derdi.  Teda-
vi süresince moral ve motivasyonunu hep yüksek tutan oğlum,  bize de yaşama sevinci aşıladı.  Ve 
bize bıraktığı miras, öğrencilerimizi  kendi  çocuklarımız  gibi görmek, halimizden  şikayet  etmeden 
yapabildiğimizin en iyisini yapmaktı. Üç günlük dünyada kalp kırmanın anlamsızlığını, hayata bizim 
baktığımız pencereden  bakmayan insanların da iyi insan olarak  yardımımıza koşabileceğini,  bizim 
baktığımız pencereden bakan insanların da acımasız olabileceğini, velhasıl insan olabilmenin ve in-
san kalabilmenin inançla, zenginlikle, siyasi görüşle, hatta eğitimle değil, yürekten gelen bir asalet-
le olduğunu  dört yıllık acı fakültesinde, bu küçük öğretmenimizin hüzün ve gam yüklü derslerinde 
öğrendik. Annesi ve babası öğretmen olan yavrumuzun bize bıraktığı vasiyet, bundan böyle öğren-
cilerimiz için kendimizi feda etmemizdir.  Çünkü biz inanıyoruz ki;  yavrumuz önden giden akıncılar 
gibi bizi cennete alabilmek için kendini feda etti.  Ne mutlu bize ki;  cennette  bekleyen bir rehberi-
miz, bir öğretmenimiz var.

        İkinci öğretmenim ise, TODAİE'de karşılaştığım Songül Hocam’dır. Onun dersini seçmeden önce 
bir arkadaşım, Songül Hocam için melek gibi kadındır tabirini kullanmıştı.  İlk dersinden itibaren bu-
nu hissettiren  Songül Hocam’ın dersleri,  hayatımızın en hüzünlü günlerinde,  benim için gerçek bir 
terapi olmuştur.  Şartlar bir anda değişince  TODAİE  benim için,  sadece ücretli izin aracı olarak kal-
mıştı.  Artık kendimi güçsüz hissediyordum.  Kalan gücümü de,  eşimi ve  kızımı hayatta  tutabilmek 
için harcamalıydım.  Gel gör ki,  benim de desteğe ihtiyacım vardı.  İşte bu günlerde  elimden tutan, 
beni cesaretlendiren,  desteğini  hissettiren hep  Songül  Hocam oldu.  Bir  anne   şefkatiyle  baktığı  
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         Her yıl okullar açılacağı zaman, beni tatlı bir heyecan sarar. Çünkü 
öğrencilerimi özlerim. Birinci sınıf okutacağım zaman, heyecanım biraz 
daha artar. Sanki minik öğrencilerle, yeni umutlar yeşerir içimde. Bana 
göre birinci sınıf okutmak ne kadar zor ise, o kadar da güzel ve zevklidir.
         Geçen yıl birinci sınıf okutacak olmanın heyecanıyla okullar açıldı. 
Okulun ilk günü, birinci sınıf öğrencileri kuralarını çekerek şubelerini be-
lirlediler. Yirmi bir öğrencim vardı. Her biri mini minicik, tatlı, sevimli, 
masum, ayrı bir dünya… Her biri bir melek.
         Geçen yılki öğrencilerimden biri; esmer, hafif çekik gözlü, elmacık 
kemikleri belirgin, uzun saçlı, daima gülümseyen, gözlerinin içi gülen, 
sevimli bir kız, Ela’ydı.
          Otuz üç yılda yüzlerce öğrencim oldu. Öğrencilerimin annelerini babalarını 
tanıdım. Ela’nın annesi kadar çocuğuna düşkün bir anne görmedim. Ağabeyi ile arasında on beş yaş vardı. 
Sonradan olduğu için, annesinin üzerine titrediğini düşünürdüm. Annesi okula yakın bir yerde çalışıyor, ça-
lıştığı için etüt merkezine yolluyordu. Ela, öğlene kadar etütte oluyordu. Etüt görevlileri , öğrencileri okula 
getirirler. Ama Ela’yı annesi etütten alır, defalarca öperek okula bırakırdı. Annesi, hemen hemen her tenef-
füste, okul bahçesinin dışında Ela’yı bekler, Ela dışarı çıkar çıkmaz annesine doğru koşarak giderdi. Ela par-
maklıların iç tarafında annesi dış tarafında konuşurlardı. Annesine davranışlarının doğru olmadığını kırma-
dan anlatmaya çalışırdım.
           Ela önceleri “R” harfinin sesini çıkaramazdı, “R” yerine “Y” sesini kullanırdı. O, bebeksi konuşmasın-
da büyük bir olgunluk vardı.  Arkadaşlarını korur, kollardı.  Hele Umut a zarar gelecek  diye peşinden ayrıl-
mazdı. Okuma yazmayı öğrenince “R” sesini söylemeye başladı. Buna çok mutlu oldu.
           Yılsonuna kadar, hiç ummadığım şekilde çok başarılı bir öğrenci oldu.  17 Haziran 2016  Cuma  günü 
çocuklarının ilk karne sevincine ortak olmak için  velilerde sınıfa girdiler.  Ben hepsini kutladım,  bol bol ki-
tap okumalarını söyledim. Espri olarak velilere;
          -Çocuklarınıza iyi bakın, teslim ettiğim gibi eylülde çocuklarınızı isterim dedim.
Tatilde, 6 Ağustos Cumartesi günü saat 10’a doğru telefonum çaldı, açtım acı bir feryat;
         -Hocam, emanetinize sahip çıkamadım, Ela öldü, Ela yok, yok artık!...
          Ne olduğunu anlayamadım. Tatile gittikleri otelin havuzunda boğulmuş.  Günlerce kendime geleme-
dim.  Minik melek Ela, gerçekten melek olup uçup gitmişti, bu dünyadan. Dayanılır gibi değildi. Arkadaşla-
rıma, aileme,her gördüğüme Ela’yı anlattım. Sanki anlattıkça acım azalacaktı. Hiç azalmadı. Yüreğimde kor 
bir ateş yanıp duruyor.
          Öğrencilerimi evde anlatırken, çocuklarımın öğrencilerimi kıskandıklarına tanık olurdum. Hiç anlaya-
mazdım.  Çocukça kıskançlık diye düşünürdüm.  Demek ki;  çocuklarım, öğrencilerimi  ne  kadar sevdiğimi 
hissederlermiş. Ela’yı kaybedinceye kadar öğrencilerimi bu denli sevdiğimin farkında değildim. Şunu anla-
dım; öğrencilerimin her biri benim çocuğum olmuştu. İnsanın öğrencisini yitirmesi büyük bir acıymış.
           Ela’yı ben ve arkadaşları hiç unutmayacağız. Ailesine sabırlar…

            

gözlerinde hüznümü bölüşen bir öğretmen vardı. Anladım ki; kırk yaşında da olsa bütün öğrencilerin ilgiye 
ihtiyacı var, ve yine anladım ki, dersimi anlatır giderim mantığı, yüreğe dokunamayan bir mantıktır. Songül 
Hocamın desteği  ve  ilgisi omzuma ağır bir sorumluluk da yüklüyordu.  Tezle  ilgili  bir şey sormak için gitti-
ğimde söylediği,  "Turgay, ben sana kontenjan ayırdım,  tezi benden alabilirsin."  cümlesi  düşünüldüğümü, 
değer verildiğimi hissettirdi bana. Oysa ben tez almayacak, hatta yüksek lisansı bırakmayla ilgili şeyler sora-
caktım hocama. O benim hayata bağlanmam için, bir şeylerle meşgul olmam için ilk yılımda başaramayaca-
ğımı bilmesine rağmen tezi almamı istiyordu.  Belki de bunun için kendi ilkelerinden taviz veriyordu. Ben o 
gün dedim ki, sırf Songül Hocam’a mahcup olmamak için bile, bu tezi almalıyım ve başarmalıyım. Ve ondan 
aldığım en önemli ders öğrencilerimi çok iyi bir şekilde tanımak oldu. Kırk yaşındaki bir öğrenci bile dertler-
le boğuşurken kendini güçsüz hissediyorsa,  benim öğrencilerim kim bilir  ne  durumdadır diye  düşündüm. 
Ben de  Songül Hocam  gibi karanlık dehlizlerde bocalayan  öğrencilerimin  ellerinden tutmalıydım. Yüksek 
lisanstan almam gereken dersi çoktan almıştım.

         Şimdi fırtınanın ardındaki sessizliği yaşıyoruz  ve  ailecek  kendimizi  toplamaya  çalışıyoruz. Dertlerimi 
unutabilmek için 12. sınıfların haftada 36 saat dersine giriyorum. Onları hayata ve sınava  hazırlamak adına 
elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve bu ruhuma huzur veriyor. 

         İki kişiye karşı kendimi borçlu hissediyorum.  Biri, Songül Hocam,  fırtına mevsiminde bize sahip çıkan 
hocam için mutlaka tezi başarmalıyım, ama henüz gücümü toplayamadım.  Halimi anlayan bir öğretmenin 
varlığını bilmek beni rahatlatıyor.  O tezi mutlaka yazacağım.  Diğeri de  küçük öğretmenim,  oğlum  Ahmet 
Eren. Onun verdiği dersleri de kitap haline getirmek,  herkesin o derslerden  faydalanmasını sağlamak üze-
rime yüklenen bir görev. Rabb’imin izniyle en kısa zamanda ödevlerimi yapacağım.

               

        

Filizkıran fırtınasıydı yaşadığımız/ Ne varsa alıp götürdü rüzgar/ 
Baharı koynunda taşıyan çocuklar/ Yarına doğru koşan babalar/ 
Gözyaşlarıyla göğü yıkayan anneler/ Hepsi bir filizkıran fırtınasıydı/
Dallarda kuş tüyleri/ Ve yerlerde bahar ölüsü...
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        “Benimle uğraşma hoca!” diye gürledi bıyığı yeni terleyen bir genç.  Gözle-
rini fal taşı gibi açmış, yüz kasları sinirden gerilmiş, işaret parmağını gözüme so-
kacakmış gibi sallıyordu.  En arka sırada  oturmasına rağmen kanatlanıp uçacak 
ve kafama konacak bir kartal gibi geldi bana…
         Yıl 1997.  Aylardan aralık.  Dışarıda tozu dumana katmış bir rüzgâr, ağaçla-
rın çıplak dallarıyla dans ediyordu. Havalanmış beyaz bir poşet,  dönüyordu ge-
lin edalı. Ağaçların ardında, okulun yatakhanesinin açık unutulmuş pencereleri 
çarpıyordu birbirine, el çırpar gibi.  Kollarımı göğsümde kavuşturup masaya da-
yanmış, düşünüyorum olabildiğince hızlı.  Yüzüm pencereye dönük. Öğretmen-
liğe başlayalı henüz iki buçuk ay olmuş. 
                  Bana kafa tutan bu oğlancığı ne yapmalıyım?  Bütün gücümle zorluyorum beynimi, öğrencilik yıllarımı 

kurcalıyorum.  Kendi öğretmenlerim,  bu gibi durumlarda ne yapardı  diye hafızamı yokluyorum.  Sonra gü-
lümserken buluyorum kendimi. Şaka gibi…

         Şaka gibi… Öğretmenlerimizi hem çok sever hem de onlardan çok korkardık. Böyle bir olayın yaşanma-
sı ise ancak okuldan atılmanın sebebi olurdu. Hafızamı kurcaladıkça gülümsemem yüzümde eskidi. Ben na-
sıl bir dönemde öğretmenlik yapacaktım böyle? Bundan sonra aileler,  hep bu tipleri mi yetiştirecekti özgür 
çocuk yetiştirme adına? Yoksa bu benim yaşadığım, kendi nevi şahsına münhasır bir olay mı idi?

         Bütün soğukkanlılığımla  ve  dümdüz bir sesle  “Devlet bana,  seninle uğraşayım diye maaş veriyor Ha-
kan” dedim gözlerimi gözlerine çakarak. Ve gülümsedim ona.  Afalladı,  ağzında bir şeyler geveledi ve el kol 
hareketi yapıp homurdanarak oturdu yerine.

         9-D sınıfının  ilk Türk Dili ve Edebiyatı dersinde gözüme kestirmiş,  sonra teneffüsler dâhil sürekli takip 
eder olmuştum Hakan’ı.  Sinirli,  saldırgan,  uyumsuz bir çocuktu.  Teneffüslerde düz duvara tırmanır, derse 
girer girmez kafayı koyar sıraya,  uyurdu.  Diğer öğretmenler onunla hiç uğraşmazlar, “Nasıl olsa kalacak biz 
de kurtulacağız ondan”  diye konuşurlardı kendi aralarında.  Yok yok o çocuk sınıfta kalmamalıydı.  Çok zeki 
olduğu her halinden belliydi. Nitekim çalıştığım okul benim de dört yıl önce mezun olduğum Düziçi Anado-
lu Öğretmen Lisesi idi. Bu okulun giriş puanları fen liselerinden hemen sonra geliyordu. Hakan burayı kaza-
nabildiğine göre elbet zekiydi. Peki ama neden derslere bu kadar ilgisizdi? Evet, bu çocuğun bir derdi vardı. 
Bu çok belliydi. Ona ulaşmak ve kazanmak lazımdı. Öğretmenlik bunu gerektirirdi.

        “Şimdi derse devam edeceğim.  Sen de  dinleyeceksin.  Metni başka birine  okutabilirim.  Ama sana da 
mutlaka okutacağım. Sorduğum sorulara bildiğin halde cevap vermesen de, sana soru sormaya devam ede-
ceğim.” dedim. “Neden?” diye sordu olabildiğince kaba. “Sana bunun nedenini sonra açıklarım. Şimdi arka-
daşlarının zamanını çalmayalım olur mu?” dedim kararlı bir ses tonuyla. Ve derse devam ettim.

         Onu yanıma çağırıp,  neden onunla uğraştığımı anlatmam için bir hafta uzaktan gözledi beni.  Her  göz
göze geldiğimizde selam verdim ve ta derinden gülümsedim ona. Yüzü allak bullaktı hep. Aklından neler ge-
çiyordu kim bilir. Artık derslerde de alışkanlık haline getirdiğimiz tartışmaları yapmaz olmuştuk.

                      

           Bir gün okul tiyatrosuna öğrenci seçerken, Hakan’ı da seçtim. “Olmaz!” dedi. “Sen olmazsan tiyatro
çalıştırmam.” dedim. “Benden ne istediğinizi bir çözebilsem hocam.”  dedi. Ben de zamanı geldiğinde anla-
tacağımı söyledim.  Oysa ona anlatacak bir şeyim yoktu.  Sadece görevine yeni başlayan idealist bir öğret-
mendim, o da eğitilmesi gereken bir öğrenci.
          Turgut  Özakman’ın  “Ah Şu Gençler” adlı oyununa dört ay çalıştık.  Bu süre zarfında Hakan’la sık sık
sohbet ediyor, ona özel ilgi gösteriyordum. Rolünü ilk ezberleyen Hakan’dı. Ayrıca oyunculukta da çok ba-
şarılıydı. Sonra derslerde uyumayı bıraktı. Hatta kendisine sorulan sorulara cevap vermeye ve soru da sor-
maya başladı. Çok hoş-muhabbet bir çocuk olup çıkmıştı. Arkadaşları dâhil tüm öğretmenleri onun bu ye-
ni halinden çok memnundular. Öğretmenlere kök söktüren  Hakan gitmiş, yerine terbiyeli, derslerine çalı-
şan, hatta ödev yapan bir çocuk gelmişti.

          Bir gün öğle arası yanıma geldi.  Konuşmaya  ihtiyacı olduğu her halinden belliydi.  “Biraz  konuşalım 
mı hocam?” dedi ve kederle baktı yüzüme. Gittik kantine oturduk. Tost ve çaylarımızı alıp bir masaya geç-
tik. Hakan gözlerini elindeki tosta dikmiş,  ne yiyor ne konuşuyordu.”  Gözlerime bak  ve  anlatmaya başla 
Hakan.” dedim. Kaldırdı başını, ürkek ürkek baktı bana.  Derin bir acı vardı gözlerinde. Sonra kaçırdı gözle-
rini, eğdi başını ve “Ben babamı öldürmeye karar verdim öğretmenim.” dedi hıçkırıklara boğularak. Niha-
yet Hakan’ı çözme vaktim gelmişti.

          Hakan Adıyaman’ın bir köyünden gelmiş okumaya. Babası üç yıl önce annesinin üstüne bir kadın ge-
tirmiş.  Hakan’ın kendinden küçük iki kız kardeşi varmış,  annesi de garibanın biri.  Hem  tarlada  çalışıyor, 
hem çocuklara bakıyor, hem de evin yemeğini ve işini yapıyormuş. Üstüne üstlük sürekli kocadan dayak 
yiyormuş. Hakan da annesini ve kız kardeşlerini kendi deyimi ile bu adamdan korumaya çalışıyormuş bura-
ya gelmeden önce.  Şimdi kendisi buraya yatılı okula gelince adam iyice canileşmiş,  içip içip yeni karısı ile 
evdekilere işkence ediyormuş. Dayısı mektup yazmış. Orda olup bitenleri bir bir anlatmış.

         “Öğretmenim hakkınızı helal edin.  Sizi çok üzdüm biliyorum.  Ama bilin ki sizi annem gibi seviyorum
artık” dedi. Ve buna benzer bir sürü veda içerikli cümleler. “Bak Hakan…” la başlayan ve o öğle arası, ardın-
dan ders çıkışı devam eden uzunca konuşmalar, istediğim kıvama getirememişti onu.  İdareden izin alarak 
kendi evime götürdüm onu. Annemin hazırladığı yemeği yerken Hakan’ın yaşıtı kardeşim de girdi devreye. 
Konuştukça açıldı,  açıldıkça gözleri parladı Hakan’ın.  Öfkesi  dinmiş  neyi  nasıl  yapacağına karar vermişe 
benziyordu artık. 

           Aradan dört yıl geçti.  Ev adresime bir mektup geldi bir gün.  Gönderen kısmında Hakan’ın adı vardı.
Altına adresini yazmış.  “Gazi  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi…” Mektubu açtım. “Sahi hocam benimle ne-
den uğraşıyordunuz. Derdiniz neydi? Hala konuşmadınız benimle.” diye sormuş.  Sonra eklemiş, “Ankara’-
da küçücük bir ev tuttum, annemi yanıma aldım.  Bir öğretmenin çocuğuna bakıyor.  Ben de  hem okuyor 
hem çalışıyorum.  Kardeşim yatılı Kilis Anadolu Öğretmen Lisesini kazandı. Dua ediyorum, onun okulunda 
da sizin gibi bir öğretmeni olsun…”

          Öğretmenliğimin ilk yılında bana kök söktürmüştü Hakan.  Ama onunla uğraşmaya değmişti.  Ne de
olsa bu yüzden öğretmendim…
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        Öğretmenliğimde ilk yılımdı. Denizli’nin, Çivril İlçesinin en uzak kasabaların-
dan biri olan Özdemirci kasabasında matematik öğretmeniydim. İlk  göz  ağrım, 
ilk öğrencilerim belki de hayatta kendi ayaklarımın üzerinde durduğum ilk yerdi 
Çivril.  Çocuktum belki,  20 yaşında başladım mesleğe.  8.sınıflarla aramda  5-6 
yaş vardı  ve  çoğu öğrencim benden daha kalıplı duruyorlardı.  Sınıfım 8/B, her 
tayfadan bir öğrenci profili çalışkanı, haylazı, tembeli,  pasaklısı,  sevimlisi, inat-
çısı… Hepsi farklı farklıydı ama aynı olan tek şeyleri vardı.  O da sevgiye olan aç-
lıkları.  Ben onlara bir adım attıkça bana koşarak gelişleri. Tütün tarlalarında ke-
çeleşmiş saçları, o yaşta nasır bağlamış elleri hepsi de ayrı güzeldi benim için.
 
         Yasemin,  Sınıfımın saçaklısıydı.  Ben  takmıştım  bu lakabı ona.  Kıvır  kıvır 
saçlarını ne  kadar toplamak istese de hep dağınık  duruşundan koymuştum bu 

N

N

lakabı. Kocaman gözleri hep parıltıyla bakardı bana. Ne zaman saçaklı desem  “–Ya hocam ya.”  der gülüm-
serdi bana. Kızıyorsan bir daha söylemem deyince “Yok hocam sıkıntı yok.” der onunla uğraşmamdan hoş-
lanırdı. Matematiğe sırf benden dolayı ilgisinin arttığını biliyor ve daha çok sevmesi için çabalıyordum. Her-
kesin notunu okuduktan sonra saçaklı notun …   deyince düşük aldığından utangaç  gözlerle bana bakar bir 
ders sonra yine gülümsemeye başlardı.

         Ne zaman olduğunu  bileunuttuğum belki de  unutmaya çalıştığım bir cuma günü  yine sınıfıma mate-
matik dersi için girdim  ve  yoklamayı aldım.  Gözlerim takılmak için Yasemin’i aradı fakat o gün gelmemişti. 
Yine eğlenceli bir şekilde hoplaya zıplaya, bazen kahkahalar eşliğinde bazen çok ciddi bir şekilde  dersi işle-
meye başladım.  Öğle sonrasıydı ve derse kendimi kaptırmışken sınıfın bahçeye bakan penceresinde bir ka-
raltı hissettim ve kayboldu. Hemen ardından iki gözün beni  izlediğini gördüm.  Pencereden bakıp saklanan 
Yasemin’in ta kendisiydi. Önce görmemiş gibi davrandım sonra bana bakarken birden dönüp “Gel kız bura-
ya saçaklı.’’ diye seslendim gülümsedi ve saklandı.  Sınıf gülüşmeye başladı bende  onu sınıfa çağırmak için 
dışarı çıktım bahçeye vardım amaYasemin çoktan gitmişti.YETİŞEMEDİM…Zil çaldı öğrenciler evlerine gider-
ken bizde servisle Çivril’e yola koyulduk.

         Hafta sonu tatili sonrasında okul için servise bindik. O gün nedense güneş bir garip, hava bir garip, çok 
sevdiğim Çivril bir garipti. İçimde de bir sıkıntı vardı sebebini bilmediğim.  Kasabada bir sessizlik, okulda bir 
karmaşa vardı. İner inmez servisten her şeyin aslını öğrenmiştik ve şoktaydım. O zamana kadar her seferin-
de sevinçten atan kalbim korku  ve  üzüntüden deli gibi çarpıyor ve dizlerim tir tir titriyordu. Yaseminnnnn. 
Ogün okuldan sonra eve gitmiş bulduğu bir iple ahıra girip ayakkabılarını çıkarıp bir tenekenin üzerine çıkıp 
kendini asmış.  Ailesi gerekli soruşturmalardan sonra hafta sonu defnetmişler.  O an  aklıma ilk gelen acaba 
ona son sözüm ne oldu kötü bir şey dedim mi nasıl böyle bir şey yapar SEBEPPP,  sorular sorular, sorularrrr. 
Kendimi öğretmenler odasına zor attım ve ilk kez hıçkıra hıçkıra ağladım.  Yakıştıramadım ona kefeni mezar 
taşını.  O daha yeni açmış bir çiçekti Yasemin’di.  Biraz kendimi toplayınca ailesinin yanına ziyarete taziyeye 
gittik.  Ailesi bizi görünce sarılıp ağlamaya başladılar.  İçim kan ağlıyordu bir korku vardı içimde NEDEN, NE-
DEN? Babası anlatmaya başladı. Ogün okuldan sonra kasabada sevdiği akrabalarının yanına uğramış tek tek 

ellerini öpmüş  ve  helallik  istemiş  vedalaşmış.  Kimse  çocuk  diye bir şey anlamamış  ve  o  talihsiz  olay 
gerçekleşmiş. Bunları duyunca gözyaşlarıma hâkim olamadım anladım ki o gün Yasemin benimle de veda-
laşmış helallik istemiş. Pencereden bakıp gülümseyip kaçması demek ki bana vedasıymış  ve  sevdiklerine 
tek tek uğramış o an daha  iyi anladım.  Cesaret edipte mezarına gidemedim.  Hep  aklımda  bana  gülüm-
seyen o yüz ifadesi ve saçaklı hali kalsın istedim.

         Bir gün sonra tekrar okula gitmek için servise bindim. Öğretmenliğimin  en  zor günleriydi  ve sürekli 
düşünceliydim.  Ama aksine hayat tüm hızıyla devam ediyor eski muhabbetler yeniden  canlanıyor dünya 
telaşı koşuşturmaca devam ediyordu.  Servis  tam  kasabanın mezarlığının önünden geçerken gözüme bir 
şey takıldı ve  buz kesildim.  Artık gözyaşlarım kendiliğinden akıyordu onlara dur diyemiyordum.  Güneşin 
ufukla birleştiği çizgide bir mezar dikkatimi çekti. Yeni bir mezardı  ve üstüne bir tane çiçek saplamışlardı. 
Evet, Yasemin’in mezarıydı.  O günden  sonra her sabah mezarlığın yanından geçerken  ben sustum  ve  o 
kurumuş  çiçeği  izleyip  geçirdim  günlerimi.  O  daha  tertemizdi  bilemezdi  doğruyu  yanlışı.  Bilemedim 
ardından   YETİŞEMEDİMMMM.   İşte  o  günden  sonra  her  24  Kasım’da  aklıma  hep  Yasemin  gelir  ve 
üzülürüm.  Ama bu olay hayatımda şunu öğretti bana;  Bir  Yasemin’in ardından  yetişemedim ama yetişi-
lecek  ve  doğru  yetiştirilecek  nice  Yaseminler  bizi   bekliyor…  Allah  rahmet  eylesin.
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Veysel GÜÇLÜ

 Şereflikoçhisar-Şehit Sercan Bucak İmam Hatip Ortaokulu
Okul Müdürü/Matematik Öğretmeni

   

        Öğretmenliğimde ilk yılımdı. Denizli’nin, Çivril İlçesinin en uzak kasabaların-
dan biri olan Özdemirci kasabasında matematik öğretmeniydim. İlk  göz  ağrım, 
ilk öğrencilerim belki de hayatta kendi ayaklarımın üzerinde durduğum ilk yerdi 
Çivril.  Çocuktum belki,  20 yaşında başladım mesleğe.  8.sınıflarla aramda  5-6 
yaş vardı  ve  çoğu öğrencim benden daha kalıplı duruyorlardı.  Sınıfım 8/B, her 
tayfadan bir öğrenci profili çalışkanı, haylazı, tembeli,  pasaklısı,  sevimlisi, inat-
çısı… Hepsi farklı farklıydı ama aynı olan tek şeyleri vardı.  O da sevgiye olan aç-
lıkları.  Ben onlara bir adım attıkça bana koşarak gelişleri. Tütün tarlalarında ke-
çeleşmiş saçları, o yaşta nasır bağlamış elleri hepsi de ayrı güzeldi benim için.
 
         Yasemin,  Sınıfımın saçaklısıydı.  Ben  takmıştım  bu lakabı ona.  Kıvır  kıvır 
saçlarını ne  kadar toplamak istese de hep dağınık  duruşundan koymuştum bu 

N

N

lakabı. Kocaman gözleri hep parıltıyla bakardı bana. Ne zaman saçaklı desem  “–Ya hocam ya.”  der gülüm-
serdi bana. Kızıyorsan bir daha söylemem deyince “Yok hocam sıkıntı yok.” der onunla uğraşmamdan hoş-
lanırdı. Matematiğe sırf benden dolayı ilgisinin arttığını biliyor ve daha çok sevmesi için çabalıyordum. Her-
kesin notunu okuduktan sonra saçaklı notun …   deyince düşük aldığından utangaç  gözlerle bana bakar bir 
ders sonra yine gülümsemeye başlardı.

         Ne zaman olduğunu  bileunuttuğum belki de  unutmaya çalıştığım bir cuma günü  yine sınıfıma mate-
matik dersi için girdim  ve  yoklamayı aldım.  Gözlerim takılmak için Yasemin’i aradı fakat o gün gelmemişti. 
Yine eğlenceli bir şekilde hoplaya zıplaya, bazen kahkahalar eşliğinde bazen çok ciddi bir şekilde  dersi işle-
meye başladım.  Öğle sonrasıydı ve derse kendimi kaptırmışken sınıfın bahçeye bakan penceresinde bir ka-
raltı hissettim ve kayboldu. Hemen ardından iki gözün beni  izlediğini gördüm.  Pencereden bakıp saklanan 
Yasemin’in ta kendisiydi. Önce görmemiş gibi davrandım sonra bana bakarken birden dönüp “Gel kız bura-
ya saçaklı.’’ diye seslendim gülümsedi ve saklandı.  Sınıf gülüşmeye başladı bende  onu sınıfa çağırmak için 
dışarı çıktım bahçeye vardım amaYasemin çoktan gitmişti.YETİŞEMEDİM…Zil çaldı öğrenciler evlerine gider-
ken bizde servisle Çivril’e yola koyulduk.

         Hafta sonu tatili sonrasında okul için servise bindik. O gün nedense güneş bir garip, hava bir garip, çok 
sevdiğim Çivril bir garipti. İçimde de bir sıkıntı vardı sebebini bilmediğim.  Kasabada bir sessizlik, okulda bir 
karmaşa vardı. İner inmez servisten her şeyin aslını öğrenmiştik ve şoktaydım. O zamana kadar her seferin-
de sevinçten atan kalbim korku  ve  üzüntüden deli gibi çarpıyor ve dizlerim tir tir titriyordu. Yaseminnnnn. 
Ogün okuldan sonra eve gitmiş bulduğu bir iple ahıra girip ayakkabılarını çıkarıp bir tenekenin üzerine çıkıp 
kendini asmış.  Ailesi gerekli soruşturmalardan sonra hafta sonu defnetmişler.  O an  aklıma ilk gelen acaba 
ona son sözüm ne oldu kötü bir şey dedim mi nasıl böyle bir şey yapar SEBEPPP,  sorular sorular, sorularrrr. 
Kendimi öğretmenler odasına zor attım ve ilk kez hıçkıra hıçkıra ağladım.  Yakıştıramadım ona kefeni mezar 
taşını.  O daha yeni açmış bir çiçekti Yasemin’di.  Biraz kendimi toplayınca ailesinin yanına ziyarete taziyeye 
gittik.  Ailesi bizi görünce sarılıp ağlamaya başladılar.  İçim kan ağlıyordu bir korku vardı içimde NEDEN, NE-
DEN? Babası anlatmaya başladı. Ogün okuldan sonra kasabada sevdiği akrabalarının yanına uğramış tek tek 

ellerini öpmüş  ve  helallik  istemiş  vedalaşmış.  Kimse  çocuk  diye bir şey anlamamış  ve  o  talihsiz  olay 
gerçekleşmiş. Bunları duyunca gözyaşlarıma hâkim olamadım anladım ki o gün Yasemin benimle de veda-
laşmış helallik istemiş. Pencereden bakıp gülümseyip kaçması demek ki bana vedasıymış  ve  sevdiklerine 
tek tek uğramış o an daha  iyi anladım.  Cesaret edipte mezarına gidemedim.  Hep  aklımda  bana  gülüm-
seyen o yüz ifadesi ve saçaklı hali kalsın istedim.

         Bir gün sonra tekrar okula gitmek için servise bindim. Öğretmenliğimin  en  zor günleriydi  ve sürekli 
düşünceliydim.  Ama aksine hayat tüm hızıyla devam ediyor eski muhabbetler yeniden  canlanıyor dünya 
telaşı koşuşturmaca devam ediyordu.  Servis  tam  kasabanın mezarlığının önünden geçerken gözüme bir 
şey takıldı ve  buz kesildim.  Artık gözyaşlarım kendiliğinden akıyordu onlara dur diyemiyordum.  Güneşin 
ufukla birleştiği çizgide bir mezar dikkatimi çekti. Yeni bir mezardı  ve üstüne bir tane çiçek saplamışlardı. 
Evet, Yasemin’in mezarıydı.  O günden  sonra her sabah mezarlığın yanından geçerken  ben sustum  ve  o 
kurumuş  çiçeği  izleyip  geçirdim  günlerimi.  O  daha  tertemizdi  bilemezdi  doğruyu  yanlışı.  Bilemedim 
ardından   YETİŞEMEDİMMMM.   İşte  o  günden  sonra  her  24  Kasım’da  aklıma  hep  Yasemin  gelir  ve 
üzülürüm.  Ama bu olay hayatımda şunu öğretti bana;  Bir  Yasemin’in ardından  yetişemedim ama yetişi-
lecek  ve  doğru  yetiştirilecek  nice  Yaseminler  bizi   bekliyor…  Allah  rahmet  eylesin.
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Volkan BAŞARAN

 Keçiören-İhsan Selatın Aras İlkokulu
Sınıf Öğretmeni

   

        Ne kadar da çok apartman vardı bu semtte.Her birinin görünümü,rengi de-
ğişik değişik.Kimi sarı kimi kahverengi kimisi açık mavi renge boyanmıştı.Kimisi-
ninde duvarları taa birinci kattan en üst kata kadar sarmaşıklarla dolanmıştı.Vol-
kan zenginlik böyle bir şey işte…  Zenginler  böyle  evlerde oturuyorlar  diye dü-
şündü. Hem sıcak hem muntazam hemde tuvalet için evin dışına çıkmak zorun-
da kalmıyorlardır dedi kendi kendine…  Kendiside  bu  şehirde oturuyordu ama 
Ankara’nın en ücra köşesinde bir  varoş mahallesindeydi. Kendi mahallesi bura-
lardan çok ama çok farklıydı. Aynı şehirde birkaç kilometre arayla ne büyük de-
ğişiklikler oluyordu.  Bu düşüncelere dalmışken annesinin sesi ile irkildi.
        -Oğlum önüne bak düşeceksin!
                  Evet annesi haklıydı.Dolmuş durağına doğru yürürlerken etrafını inceleyeceğim  diye  kazara düşebilir 

bir yerlerini yaralayabilirdi.  Annesi büyük amcasının hanımı ile biraz önce gittikleri ortanca amcasının evin-
deki yedikleri pastanın tarifini konuşuyorlardı. Doğrusu bu konu Volkan’ı hiç  ilgilendirmiyordu. Onu ilgilen-
diren bu semt; “Küçük Esat”tı. Buradaki binalar, evler, dükkanlar, insanlardı.

          Bugün şanslı günümüzdeyiz dedi  Volkan. Çünkü  dolmuş  durağına  geldiklerinde  Ulus’a  gitmek  için 
yarım saate yakın dolmuş beklemek zorunda kalmamışlardı. Dolmuş zaten durakta onları bekliyordu. Gerçi
Volkan bu şansın sahibinin ne kendisinin ne de  amcasının  hanımının  olduğunu  düşünmüyordu.  Bu  eğer 
şanssa annesinindi. Birçok kereler annesinin en olmaz işleri bile kolaylıkla hallettiğini, onun  el attığı işlerde 
açılmaz olan kapıların açıldığını görmüştü. Evet bu şansın tek sahibi annesiydi.

          Singer dikiş makinaları, Rowentaütüleri, Prelli lastikleri… Dolmuş camından dışardaki dükkânların adı-
nı okumaya çalışıyordu Volkan.  Fakat bazılarını okuyamıyordu. Eğer dolmuş biraz  daha yavaş gitse hepsini 
okuyacaktı. Hem öğretmeni aferin Volkan sınıfımızda en önce sen okumaya geçtin, sen artık çok iyi okuyor-
sun ve her şeyi okuyabilirsin dememişmiydi.  Annesi ve amcasının hanımı dolmuşta  ortadaki  üçlü  koltuğa 
oturmuşlardı. Annesi  Volkan’ı  kucağına oturtmuştu ve üçlü koltukta bir kişilik yer daha açmıştı. Bu sayede 
tek kişilik dolmuş parası vereceklerdi. Daha önceleri  Volkan bende koltuğa oturmak istiyorum demişti ama
annesi ona paralarının çok az olduğunu böyle yapmaları gerektiğini anlatmıştı.  Bu yüzden  Volkan bu duru-
mu hiç yadırgamıyordu. Zaten babasının ölümünden sonra ne eskisi kadar güzel yemekler, meyveler yiyebi-
liyor nede kılık kıyafet alabiliyorlardı. Devletin  bağladığı  dul yetim maaşıyla idare etmeye çalışıyorlardı. Ar-
tık yedi yaşındaydı. Kocaman bir adamdı. Tasarruf bilinci onda  çok iyi bir  şekilde yerleşmişti. Annesinin bu 
davranışına hak veriyordu.  Annesi iyice yıpranmış hatta köşeleri  sökülmüş  cüzdanından  bir kağıt  beş lira 
çıkararak oğlunun kulağına eğilerek;

         -Oğlum sen erkeksin bu paradan dolmuşcuya iki kişi ver,dedi.Volkan birden irkildi. Şaşkına döndü.

         -İyide  anne  ben  koltuğa  oturmuyorum ki niye iki verecekmişiz ki?

         -Oğlum  yengenin  parasınıda  sen  ver.

         

            Volkan istemeye, istemeye dolmuşçuya şurdan iki kişi alırmısınız demek zorunda kalmıştı.  Dolmuş-
çu ona bir lira geri vermişti.Hesapladı kişi başı iki lira olduğuna göre dört lira ödemesi gerekiyordu. Bir lira 
geri aldığına göre hesap doğruydu.  Dolmuş Ulus’ta Bentderesi’ ne  gelene kadar  Volkan içi  içini  yemişti. 
Nerdeyse amcasının hanımından nefret etmişti. Onun yüzünden iki  liraları gitmişti. Kendisi  bile para ver-
memek için annesinin kucağına oturuyorduda onun için niçin iki lira ödemişlerdi.Amcasının hanımı  Esen-
tepe’de oturuyordu. Dolmuştan indikleri  yerden  hemen diğer dolmuşa binecekti. Ama Volkanların evine 
giden dolmuşlar üçyüz metre ileride Hacı Bayram Camii’nin altından kalkıyordu. Oraya  kadar  yürümeleri 
gerekiyordu. Annesi  ve  amcasının hanımı vedalaştıktan sonra Volkan ve annesi  evlerine gidecekleri dol-
muş duraklarına doğru yürümeye başlamışlardı.Ama Volkan hiç susmuyor devamlı annesine birşeyler söy-
lüyor hatta bazen sesinin tonunu dahi yükseltiyordu.
         -Anne niçin onun parasını biz verdik? Onlar zengin,çok paraları  var bizim paramız yok .yazık değil mi 
bize? Hem bak o parayı dolmuşa  vermeseydik dört tane sıcacık simit  alabilirdik, ne güzel yerdik, bana ta-
sarruf yap diyorsun sen yapmıyorsun, haksızlıkyapıyorsun, niçin böyle yaptın?...
          Buna benzer o kadar çok cümle sarf etmiştiki annesi onu sakince dinlemekle yetinmişti. Volkan an-
nesinden hiç cevap alamadığını fark edince bir an durdu ve hışımla annesinin yüzüne baktı.
          Annesi;
         -Oğlum bak bu bizim örfümüz,  ananemiz bizler maneviyatımız değerlerimiz için yaşarız. İnan bana o 
para  bizim nasibimizse  gelir Hint’ten Yemen’den dedi.  Volkan’ın hemen aklına o ünlü Türk atasözü geldi. 
“Nasipse gelir Hint’ten Yemen’den’’  Bu atasözünü  öğretmeni  kişinin  nasibinin önüne hiçbir  şey hiçbir 
kuvvet geçemez. Bu dünyada kişi Allah’u Teala’nın nasip ettiği her şeyden yararlanır nasip değilse öyle ya-
da böyle o mal veya paradan yararlanamaz demişti.
         Tam annesi sözünü bitirmiştiki bir araba annesine çarpıyordu hatta annesi gayrı ihtiyari çarpma endi-
şesi ile ellerini arabanın ön kaputunun üstüne koymuştu.Bu olay tamda Hacı Bayramdandolmuş durakları-
na doğru inen yokuşun bitiminde olmuştu. V olkan deliye dönmüştü.  Araba  neredeyse dünyadaki  en de-
ğerli varlığına çarpacaktı. Olanca hızıyla şoför tarafına koştu. Şoföre saldıracak,ona bağıracak,çağıracak kı-
zacaktı. Körmüsün? diyecekti. Tam şoförün tarafına  gelip şoföre  bağıracaktı ki;  Şoför  Volkan’a  bir beyaz 
zarf uzattı ve hemen gaza bastı gitti. Volkan neye uğradığını şaşırmıştı. Ne olmuştu şimdi. Annesine  baktı.
Annesi  gülümseyerek gel oğlum dedi burası  Hacı Bayram Veli  Hazretleri’nin türbesinin  olduğu yer.  Yeni 
evlenen çiftlere evlenmeden önce burayı ziyaret ederler.  O arabada  süslerine dikkat ettiysen gelin araba-
sıydı. Onlarda evlenmeden önce burayı ziyarete gelmişler dedi. Volkan;
          -Peki bu zarf? Annesi;
          -Oğlum  biz Türklerde bu bir adettir.  Gelenektir. Gelin arabasının önü kesilir damattan harçlık istenir. 
Güzel bir adettir. Gelin ve damat olanlar bu adeti bildikleri için daha önceden küçük meblağlardaki parala-
rı  zarflara koyarlar ve hazır beklerler dedi…  Volkan annesini dinledikten sonra elindeki zarfı açtı.  Gözleri-
ne inanamıyordu.  Sanki bu bir mucizeydi bu yaşadıkları.  Zarfın içinden iki lira çıkmıştı.  O an annesinin ve 
öğretmeninin sözleri beyninde çınladı; “NASİPSE  GELİR  HİNTTEN  YEMENDEN”
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        Ne kadar da çok apartman vardı bu semtte.Her birinin görünümü,rengi de-
ğişik değişik.Kimi sarı kimi kahverengi kimisi açık mavi renge boyanmıştı.Kimisi-
ninde duvarları taa birinci kattan en üst kata kadar sarmaşıklarla dolanmıştı.Vol-
kan zenginlik böyle bir şey işte…  Zenginler  böyle  evlerde oturuyorlar  diye dü-
şündü. Hem sıcak hem muntazam hemde tuvalet için evin dışına çıkmak zorun-
da kalmıyorlardır dedi kendi kendine…  Kendiside  bu  şehirde oturuyordu ama 
Ankara’nın en ücra köşesinde bir  varoş mahallesindeydi. Kendi mahallesi bura-
lardan çok ama çok farklıydı. Aynı şehirde birkaç kilometre arayla ne büyük de-
ğişiklikler oluyordu.  Bu düşüncelere dalmışken annesinin sesi ile irkildi.
        -Oğlum önüne bak düşeceksin!
                  Evet annesi haklıydı.Dolmuş durağına doğru yürürlerken etrafını inceleyeceğim  diye  kazara düşebilir 

bir yerlerini yaralayabilirdi.  Annesi büyük amcasının hanımı ile biraz önce gittikleri ortanca amcasının evin-
deki yedikleri pastanın tarifini konuşuyorlardı. Doğrusu bu konu Volkan’ı hiç  ilgilendirmiyordu. Onu ilgilen-
diren bu semt; “Küçük Esat”tı. Buradaki binalar, evler, dükkanlar, insanlardı.

          Bugün şanslı günümüzdeyiz dedi  Volkan. Çünkü  dolmuş  durağına  geldiklerinde  Ulus’a  gitmek  için 
yarım saate yakın dolmuş beklemek zorunda kalmamışlardı. Dolmuş zaten durakta onları bekliyordu. Gerçi
Volkan bu şansın sahibinin ne kendisinin ne de  amcasının  hanımının  olduğunu  düşünmüyordu.  Bu  eğer 
şanssa annesinindi. Birçok kereler annesinin en olmaz işleri bile kolaylıkla hallettiğini, onun  el attığı işlerde 
açılmaz olan kapıların açıldığını görmüştü. Evet bu şansın tek sahibi annesiydi.

          Singer dikiş makinaları, Rowentaütüleri, Prelli lastikleri… Dolmuş camından dışardaki dükkânların adı-
nı okumaya çalışıyordu Volkan.  Fakat bazılarını okuyamıyordu. Eğer dolmuş biraz  daha yavaş gitse hepsini 
okuyacaktı. Hem öğretmeni aferin Volkan sınıfımızda en önce sen okumaya geçtin, sen artık çok iyi okuyor-
sun ve her şeyi okuyabilirsin dememişmiydi.  Annesi ve amcasının hanımı dolmuşta  ortadaki  üçlü  koltuğa 
oturmuşlardı. Annesi  Volkan’ı  kucağına oturtmuştu ve üçlü koltukta bir kişilik yer daha açmıştı. Bu sayede 
tek kişilik dolmuş parası vereceklerdi. Daha önceleri  Volkan bende koltuğa oturmak istiyorum demişti ama
annesi ona paralarının çok az olduğunu böyle yapmaları gerektiğini anlatmıştı.  Bu yüzden  Volkan bu duru-
mu hiç yadırgamıyordu. Zaten babasının ölümünden sonra ne eskisi kadar güzel yemekler, meyveler yiyebi-
liyor nede kılık kıyafet alabiliyorlardı. Devletin  bağladığı  dul yetim maaşıyla idare etmeye çalışıyorlardı. Ar-
tık yedi yaşındaydı. Kocaman bir adamdı. Tasarruf bilinci onda  çok iyi bir  şekilde yerleşmişti. Annesinin bu 
davranışına hak veriyordu.  Annesi iyice yıpranmış hatta köşeleri  sökülmüş  cüzdanından  bir kağıt  beş lira 
çıkararak oğlunun kulağına eğilerek;

         -Oğlum sen erkeksin bu paradan dolmuşcuya iki kişi ver,dedi.Volkan birden irkildi. Şaşkına döndü.

         -İyide  anne  ben  koltuğa  oturmuyorum ki niye iki verecekmişiz ki?

         -Oğlum  yengenin  parasınıda  sen  ver.

         

            Volkan istemeye, istemeye dolmuşçuya şurdan iki kişi alırmısınız demek zorunda kalmıştı.  Dolmuş-
çu ona bir lira geri vermişti.Hesapladı kişi başı iki lira olduğuna göre dört lira ödemesi gerekiyordu. Bir lira 
geri aldığına göre hesap doğruydu.  Dolmuş Ulus’ta Bentderesi’ ne  gelene kadar  Volkan içi  içini  yemişti. 
Nerdeyse amcasının hanımından nefret etmişti. Onun yüzünden iki  liraları gitmişti. Kendisi  bile para ver-
memek için annesinin kucağına oturuyorduda onun için niçin iki lira ödemişlerdi.Amcasının hanımı  Esen-
tepe’de oturuyordu. Dolmuştan indikleri  yerden  hemen diğer dolmuşa binecekti. Ama Volkanların evine 
giden dolmuşlar üçyüz metre ileride Hacı Bayram Camii’nin altından kalkıyordu. Oraya  kadar  yürümeleri 
gerekiyordu. Annesi  ve  amcasının hanımı vedalaştıktan sonra Volkan ve annesi  evlerine gidecekleri dol-
muş duraklarına doğru yürümeye başlamışlardı.Ama Volkan hiç susmuyor devamlı annesine birşeyler söy-
lüyor hatta bazen sesinin tonunu dahi yükseltiyordu.
         -Anne niçin onun parasını biz verdik? Onlar zengin,çok paraları  var bizim paramız yok .yazık değil mi 
bize? Hem bak o parayı dolmuşa  vermeseydik dört tane sıcacık simit  alabilirdik, ne güzel yerdik, bana ta-
sarruf yap diyorsun sen yapmıyorsun, haksızlıkyapıyorsun, niçin böyle yaptın?...
          Buna benzer o kadar çok cümle sarf etmiştiki annesi onu sakince dinlemekle yetinmişti. Volkan an-
nesinden hiç cevap alamadığını fark edince bir an durdu ve hışımla annesinin yüzüne baktı.
          Annesi;
         -Oğlum bak bu bizim örfümüz,  ananemiz bizler maneviyatımız değerlerimiz için yaşarız. İnan bana o 
para  bizim nasibimizse  gelir Hint’ten Yemen’den dedi.  Volkan’ın hemen aklına o ünlü Türk atasözü geldi. 
“Nasipse gelir Hint’ten Yemen’den’’  Bu atasözünü  öğretmeni  kişinin  nasibinin önüne hiçbir  şey hiçbir 
kuvvet geçemez. Bu dünyada kişi Allah’u Teala’nın nasip ettiği her şeyden yararlanır nasip değilse öyle ya-
da böyle o mal veya paradan yararlanamaz demişti.
         Tam annesi sözünü bitirmiştiki bir araba annesine çarpıyordu hatta annesi gayrı ihtiyari çarpma endi-
şesi ile ellerini arabanın ön kaputunun üstüne koymuştu.Bu olay tamda Hacı Bayramdandolmuş durakları-
na doğru inen yokuşun bitiminde olmuştu. V olkan deliye dönmüştü.  Araba  neredeyse dünyadaki  en de-
ğerli varlığına çarpacaktı. Olanca hızıyla şoför tarafına koştu. Şoföre saldıracak,ona bağıracak,çağıracak kı-
zacaktı. Körmüsün? diyecekti. Tam şoförün tarafına  gelip şoföre  bağıracaktı ki;  Şoför  Volkan’a  bir beyaz 
zarf uzattı ve hemen gaza bastı gitti. Volkan neye uğradığını şaşırmıştı. Ne olmuştu şimdi. Annesine  baktı.
Annesi  gülümseyerek gel oğlum dedi burası  Hacı Bayram Veli  Hazretleri’nin türbesinin  olduğu yer.  Yeni 
evlenen çiftlere evlenmeden önce burayı ziyaret ederler.  O arabada  süslerine dikkat ettiysen gelin araba-
sıydı. Onlarda evlenmeden önce burayı ziyarete gelmişler dedi. Volkan;
          -Peki bu zarf? Annesi;
          -Oğlum  biz Türklerde bu bir adettir.  Gelenektir. Gelin arabasının önü kesilir damattan harçlık istenir. 
Güzel bir adettir. Gelin ve damat olanlar bu adeti bildikleri için daha önceden küçük meblağlardaki parala-
rı  zarflara koyarlar ve hazır beklerler dedi…  Volkan annesini dinledikten sonra elindeki zarfı açtı.  Gözleri-
ne inanamıyordu.  Sanki bu bir mucizeydi bu yaşadıkları.  Zarfın içinden iki lira çıkmıştı.  O an annesinin ve 
öğretmeninin sözleri beyninde çınladı; “NASİPSE  GELİR  HİNTTEN  YEMENDEN”
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        Yıl 1999, yollara düştük… 
       “Artık öğretmen oldum, oh be!”  diye  öğretmenliğimin  ilk görev yeri olan; 
ömrümün  en genç zamanında  taptaze hayallerimi  gerçekleştirme  umuduyla, 
Anadolu’nun tozlu  topraklı  yollarına  düşmüştüm. Heyecanlıydım,  beni  neyin 
beklediğinden habersizdim. Görev yerim, gözden ırak küçük bir kasabaydı. Kim-
seyi tanımıyordum. Her şey yeni ama yabancı değildi.  Her gün keşfedilecek ye-
nidünyalar ve tecrübe edilecek yepyeni maceralar… 
        Ben de bu memleketin şehirlerinden ve medeniyetinden uzak tenha bir kö-
şesinde,  kara lastikleriyle  hayata  tutunanlarından  biriydim…  İşte  bu yüzden; 
toprağa sarılışım, yıldızlarla dostluğum, kuşlara, çiçeklere âşıklığım. Bundan do-
layı hayattapek fazla zorlanacağımı düşünmüyor, işlerin yavaş yavaş rayına otu-
racağına inanıyordum.

        Hayatta ve bilhassa öğretmenlikte başarının biricik sırrı olan meslek sevgisi ve vazife aşkını gönlünde 
birleştirmiş biri olarak göreve başladım. Mesleğimeküçük bir kasabada başladığım için kendimi hep şanslı 
saymışımdır.
         Öğrencilerimle İlk Karşılaşma…           İlk okulumda, ilk sınıfıma girişim…
         Ne kadar meraklı ne kadar temiz bakıyorlardı.  Sınıfta çıt yok.  Hepsi  beni tepeden tırnağa süzüyordu.
Aramızda sessiz, tebessüm içinde birkaç saniye geçti.          Sınıfa şöyle bir göz gezdirdim…
         Kumral uzun saçlı, gözleri bal renginde, minik yüzü solgun bakışlı kirlibir erkek çocuğu dikkatimi çekti. 
Birbirimize baktık ve gülümsedik. Yanına gittim, saçlarını okşayarak adını sordum. Adı Ali idi. Evi okula biraz 
uzakmış. Okulun yanından akan derenin en yukarısından geliyormuş. ‘’Yavrum ellerin niye kara?’’ dediğim-
de Ali’nin; ‘’O karalar sayesinde eve azda olsa bir katkı sağlıyorum.’’ cevabı ile ne diyeceğimi ne yapacağımı 
bilememiştim. Öğretmenlikte ilk sınıfa girişim, öğrencilerimle ilk tanışmam böyle geçmişti.
         Okuluma iyice alışmıştım. Öğrencilerimi çok seviyordum.          Bahar Gelmiş Hoş Gelmiş!
         Uzun ve çetin geçen bir kış mevsimin ardından bahara kavuşmuştuk. 
         Güzel bir bahar gününde okulun biraz ilerisinde bulunan dere kenarındaki düzlüğe okul gezisi düzenle-
dik. Yiyeceklerimizi de alarak dere kenarına gittik. Çocuklar değişik bir gün yaşamanın heyecanı ve mutlulu-
ğuyla oradan oraya koşuyor, bahar kuzuları gibi yerlerinde duramıyorlardı.
         Ali bir süre sonra yanıma gelip:  “Öğretmenim,  evimiz şurada  ben gidebilirmiyim?’’dedi.  Anlamıştım, 
cılız omuzlarına sandığını alıp işe çıkacaktı. Bu durum içime sinmesede izin verdim.
         Hayat Dersi…
         Okul çıkışı hemen eve gitmiyorduk. Öğretmen arkadaşlarla çarşıya uğruyorduk. Çarşı dediysem;yanlış 
anlaşılmasın adı “Uzun Çarşı’’ olup  kendisi kısacık ve yokuş dik bir sokaktan ibaretti. Çarşının  tam orta kıs-
mında uğrak yerimiz olan çay ocağı vardı. Çay ocağında bir birimizi görecek şekilde halka oluşturup oturur-
duk.  Okuldan, öğrencilerden, kasabadan kısacası her şeyden muhabbet...  O gün çay ocağından ilk ben ay-
rıldım.  Sokak lambalarının loş ışığında, üzerimde günün yorgunluğu  ile evimin yolunu tutmuştum. Bu yor-
gun yürüyüşüm sırasında arkamdan ‘’İyi akşamlar öğretmenim.’’ diye seslenen bir çocuk sesi duydum.

Ali, koluma sarılmıştı.  Omzunda tahtadan, eğreti bir boyacı sandığı ile duruyordu.  Eli  yüzü, boyadığı ayak-
kabıların rengini almıştı.‘’ İyi akşamlar Ali. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada?’’ sorusunu sormaktan ken-
dimi alamadım.  Belki de  beni şaşırtacak bir cevap peşindeydim, o anda.  Ama cevap şaşırtıcı olmamıştı:‘’
Çalışıyorum öğretmenim.’’dedi. 

        

           Ali, elindeki boya sandığını kenara koyup bana dönmüştü. Sustu… Elimi saçına götürüp başını okşa-
dım. Elimi cebime soktum.  Bozuklukları çıkarıp  Ali’nin eline tutuşturdum. Tarifi  imkânsız bir ifade oluştu 
yüzünde. Ali kafasını yüzüme çevirip paraya bakmadan yüzüme baktı: ‘’Ben dilenci değilim öğretmenim.”
dedi.  Kendince gurur yapmıştı.  Belli ki o küçük kalbini kırmıştım.
          Caddenin ortasında suratımın tam ortasına bir tokat yedim sanki. Yüreğim  yandı, utandım, içimden 
bir şeyler koptu gitti. Dayanamayıp kızardım. Karşımdaki öğrencim  bana müthiş  bir  hayat dersi vermişti.
Yüzüne bakamadım. “Özür dilerim oğlum.  Hadi  boya sandığını getir de ayakkabılarımı boya bakalım.’’ de
dim.  Ali, oracıkta hemen sandığı omzundan indirip ayakkabılarımı boyamaya başlamıştı. Benimse  yüzüm 
hala kızarmaya devam ediyordu.  Bütün  ısrarıma rağmen para almadı, “Bu  benden  olsun  öğretmenim.’’ 
dedi.  O akşam  sabaha  kadar bu olayı düşündüm.  Onun kalbini nasıl kazanabilirdim? 
          Harekete Geçme Zamanı…
          Yoksul  çocuk ne demektir? Taşrada öğretmenlik etmemiş meslektaşlarımın bunu  bilmesi biraz  zor.  
Yokluklar ve yoksunluklar içinde, bu yörenin altın kalpli çocuklarını topluma kazandırmaya çalışmak gerek-
liydi. Sadece görev duygusuyla değil, ülkemize olan vefa borcumuzla  ve  milletimize olan  sadakatimizle… 
Ülkemizin bu ücra köşesinde bu körpe, samimi ve sıcak yürekleri fethetmek için çaba göstermek gerekliy-
di. İlk başta öğrencilerimizi kendi çocuklarımız bilerek… Ne yapabilirdim, ne yapabilirdik? Yoksul çocuklar 
için çözüm aramak ve birlikte kapılar aralamak gerekliydi. Yoklukları varlığa çevirmenin bir yolu, yardımse-
ver gönüllerde bir kıvılcım tutuşturmak ve onları seferber etmekti.
          Ortak akıl bize bir adres gösteriyordu: Ulaşabildiğimiz holdinglere, kurumlara, kuruluşlara, büyükşe-
hir belediye başkanlıklarına, vakıflara,derneklere mektup yazacak okulumuz ve öğrencilerimiz için yardım 
talep edecektik. Müdür Bey’le oturup bir mektup yazdık.
          Hemen olmasa da gayretimizin karşılığını ilerleyen günlerde görmeye başlamıştık.  Artık okula içi ki-
tap, defter, elbise, ayakkabı dolu koliler gelmeye başlamıştı. Öğrenciler için burslarda birer ikişer resmi ya-
zışmalarla sağlanmaya başlamıştı.  Mektuplar yerini bulmuştu. Yazdığımız mektuplara nezaket gereği bile 
cevap vermeyenlerde oldu, elbette. Bunu hiç dert etmedik. Hedefe dolu dizgin ilerliyorduk. 
           Kampanya sayesinde yardımsever vatandaşlarımız ile çocuklar arasında sevgi köprüleri kurulmuştu. 
Bu arada, yardımseverlere de içine hiçbir yapay duygunun sızamayacağı bir dille kaleme aldığımız ve gön-
lümüzle mühürlediğimiz teşekkür mektupları yazmayı da ihmal etmemiştik.
          Bıkmadan, usanmadan aralıksız uğraşmış,  birçoğuna göre aşılması mümkün görünmeyen sınırları 
zorlamış en sonunda düşümüzü gerçekleştirmiştik. Ali için çıkılan yolda yoksul ailelere; kırmadan, dökme-
den, gururlarını incitmeden yardım etmenin haklı gurunu tüm öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yaşıyor-
duk.            Öğretirken  Öğrenmek…
          Sevgiyle dokunulan gönüllerde, daha çok şey öğretilebileceğini, asıl olanın sevgi olduğu gerçeğini de 
sen öğrettin bana, Ali.
          O seneyi öylece bitirdik. Hayat, çok şey öğretiyor insana aslında. Bana da çok şey öğretti o bir sene, 
sadece bana  değil  diğer  çocuklara  ve  öğretmenlere de öğretti.
         Ali, boya sandığından kurtulmuştu. Okuyup öğretmen olmaya karar vermişti. Bir an onu takım elbise 
içinde, bal rengi gözleri ile minik öğrencilerini süzen, tatlı gülüşlü bir öğretmen olarak hayal ettim.
          İnşallah, inşallah, dedim.
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        Yıl 1999, yollara düştük… 
       “Artık öğretmen oldum, oh be!”  diye  öğretmenliğimin  ilk görev yeri olan; 
ömrümün  en genç zamanında  taptaze hayallerimi  gerçekleştirme  umuduyla, 
Anadolu’nun tozlu  topraklı  yollarına  düşmüştüm. Heyecanlıydım,  beni  neyin 
beklediğinden habersizdim. Görev yerim, gözden ırak küçük bir kasabaydı. Kim-
seyi tanımıyordum. Her şey yeni ama yabancı değildi.  Her gün keşfedilecek ye-
nidünyalar ve tecrübe edilecek yepyeni maceralar… 
        Ben de bu memleketin şehirlerinden ve medeniyetinden uzak tenha bir kö-
şesinde,  kara lastikleriyle  hayata  tutunanlarından  biriydim…  İşte  bu yüzden; 
toprağa sarılışım, yıldızlarla dostluğum, kuşlara, çiçeklere âşıklığım. Bundan do-
layı hayattapek fazla zorlanacağımı düşünmüyor, işlerin yavaş yavaş rayına otu-
racağına inanıyordum.

        Hayatta ve bilhassa öğretmenlikte başarının biricik sırrı olan meslek sevgisi ve vazife aşkını gönlünde 
birleştirmiş biri olarak göreve başladım. Mesleğimeküçük bir kasabada başladığım için kendimi hep şanslı 
saymışımdır.
         Öğrencilerimle İlk Karşılaşma…           İlk okulumda, ilk sınıfıma girişim…
         Ne kadar meraklı ne kadar temiz bakıyorlardı.  Sınıfta çıt yok.  Hepsi  beni tepeden tırnağa süzüyordu.
Aramızda sessiz, tebessüm içinde birkaç saniye geçti.          Sınıfa şöyle bir göz gezdirdim…
         Kumral uzun saçlı, gözleri bal renginde, minik yüzü solgun bakışlı kirlibir erkek çocuğu dikkatimi çekti. 
Birbirimize baktık ve gülümsedik. Yanına gittim, saçlarını okşayarak adını sordum. Adı Ali idi. Evi okula biraz 
uzakmış. Okulun yanından akan derenin en yukarısından geliyormuş. ‘’Yavrum ellerin niye kara?’’ dediğim-
de Ali’nin; ‘’O karalar sayesinde eve azda olsa bir katkı sağlıyorum.’’ cevabı ile ne diyeceğimi ne yapacağımı 
bilememiştim. Öğretmenlikte ilk sınıfa girişim, öğrencilerimle ilk tanışmam böyle geçmişti.
         Okuluma iyice alışmıştım. Öğrencilerimi çok seviyordum.          Bahar Gelmiş Hoş Gelmiş!
         Uzun ve çetin geçen bir kış mevsimin ardından bahara kavuşmuştuk. 
         Güzel bir bahar gününde okulun biraz ilerisinde bulunan dere kenarındaki düzlüğe okul gezisi düzenle-
dik. Yiyeceklerimizi de alarak dere kenarına gittik. Çocuklar değişik bir gün yaşamanın heyecanı ve mutlulu-
ğuyla oradan oraya koşuyor, bahar kuzuları gibi yerlerinde duramıyorlardı.
         Ali bir süre sonra yanıma gelip:  “Öğretmenim,  evimiz şurada  ben gidebilirmiyim?’’dedi.  Anlamıştım, 
cılız omuzlarına sandığını alıp işe çıkacaktı. Bu durum içime sinmesede izin verdim.
         Hayat Dersi…
         Okul çıkışı hemen eve gitmiyorduk. Öğretmen arkadaşlarla çarşıya uğruyorduk. Çarşı dediysem;yanlış 
anlaşılmasın adı “Uzun Çarşı’’ olup  kendisi kısacık ve yokuş dik bir sokaktan ibaretti. Çarşının  tam orta kıs-
mında uğrak yerimiz olan çay ocağı vardı. Çay ocağında bir birimizi görecek şekilde halka oluşturup oturur-
duk.  Okuldan, öğrencilerden, kasabadan kısacası her şeyden muhabbet...  O gün çay ocağından ilk ben ay-
rıldım.  Sokak lambalarının loş ışığında, üzerimde günün yorgunluğu  ile evimin yolunu tutmuştum. Bu yor-
gun yürüyüşüm sırasında arkamdan ‘’İyi akşamlar öğretmenim.’’ diye seslenen bir çocuk sesi duydum.

Ali, koluma sarılmıştı.  Omzunda tahtadan, eğreti bir boyacı sandığı ile duruyordu.  Eli  yüzü, boyadığı ayak-
kabıların rengini almıştı.‘’ İyi akşamlar Ali. Sen ne yapıyorsun bu saatte burada?’’ sorusunu sormaktan ken-
dimi alamadım.  Belki de  beni şaşırtacak bir cevap peşindeydim, o anda.  Ama cevap şaşırtıcı olmamıştı:‘’
Çalışıyorum öğretmenim.’’dedi. 

        

           Ali, elindeki boya sandığını kenara koyup bana dönmüştü. Sustu… Elimi saçına götürüp başını okşa-
dım. Elimi cebime soktum.  Bozuklukları çıkarıp  Ali’nin eline tutuşturdum. Tarifi  imkânsız bir ifade oluştu 
yüzünde. Ali kafasını yüzüme çevirip paraya bakmadan yüzüme baktı: ‘’Ben dilenci değilim öğretmenim.”
dedi.  Kendince gurur yapmıştı.  Belli ki o küçük kalbini kırmıştım.
          Caddenin ortasında suratımın tam ortasına bir tokat yedim sanki. Yüreğim  yandı, utandım, içimden 
bir şeyler koptu gitti. Dayanamayıp kızardım. Karşımdaki öğrencim  bana müthiş  bir  hayat dersi vermişti.
Yüzüne bakamadım. “Özür dilerim oğlum.  Hadi  boya sandığını getir de ayakkabılarımı boya bakalım.’’ de
dim.  Ali, oracıkta hemen sandığı omzundan indirip ayakkabılarımı boyamaya başlamıştı. Benimse  yüzüm 
hala kızarmaya devam ediyordu.  Bütün  ısrarıma rağmen para almadı, “Bu  benden  olsun  öğretmenim.’’ 
dedi.  O akşam  sabaha  kadar bu olayı düşündüm.  Onun kalbini nasıl kazanabilirdim? 
          Harekete Geçme Zamanı…
          Yoksul  çocuk ne demektir? Taşrada öğretmenlik etmemiş meslektaşlarımın bunu  bilmesi biraz  zor.  
Yokluklar ve yoksunluklar içinde, bu yörenin altın kalpli çocuklarını topluma kazandırmaya çalışmak gerek-
liydi. Sadece görev duygusuyla değil, ülkemize olan vefa borcumuzla  ve  milletimize olan  sadakatimizle… 
Ülkemizin bu ücra köşesinde bu körpe, samimi ve sıcak yürekleri fethetmek için çaba göstermek gerekliy-
di. İlk başta öğrencilerimizi kendi çocuklarımız bilerek… Ne yapabilirdim, ne yapabilirdik? Yoksul çocuklar 
için çözüm aramak ve birlikte kapılar aralamak gerekliydi. Yoklukları varlığa çevirmenin bir yolu, yardımse-
ver gönüllerde bir kıvılcım tutuşturmak ve onları seferber etmekti.
          Ortak akıl bize bir adres gösteriyordu: Ulaşabildiğimiz holdinglere, kurumlara, kuruluşlara, büyükşe-
hir belediye başkanlıklarına, vakıflara,derneklere mektup yazacak okulumuz ve öğrencilerimiz için yardım 
talep edecektik. Müdür Bey’le oturup bir mektup yazdık.
          Hemen olmasa da gayretimizin karşılığını ilerleyen günlerde görmeye başlamıştık.  Artık okula içi ki-
tap, defter, elbise, ayakkabı dolu koliler gelmeye başlamıştı. Öğrenciler için burslarda birer ikişer resmi ya-
zışmalarla sağlanmaya başlamıştı.  Mektuplar yerini bulmuştu. Yazdığımız mektuplara nezaket gereği bile 
cevap vermeyenlerde oldu, elbette. Bunu hiç dert etmedik. Hedefe dolu dizgin ilerliyorduk. 
           Kampanya sayesinde yardımsever vatandaşlarımız ile çocuklar arasında sevgi köprüleri kurulmuştu. 
Bu arada, yardımseverlere de içine hiçbir yapay duygunun sızamayacağı bir dille kaleme aldığımız ve gön-
lümüzle mühürlediğimiz teşekkür mektupları yazmayı da ihmal etmemiştik.
          Bıkmadan, usanmadan aralıksız uğraşmış,  birçoğuna göre aşılması mümkün görünmeyen sınırları 
zorlamış en sonunda düşümüzü gerçekleştirmiştik. Ali için çıkılan yolda yoksul ailelere; kırmadan, dökme-
den, gururlarını incitmeden yardım etmenin haklı gurunu tüm öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yaşıyor-
duk.            Öğretirken  Öğrenmek…
          Sevgiyle dokunulan gönüllerde, daha çok şey öğretilebileceğini, asıl olanın sevgi olduğu gerçeğini de 
sen öğrettin bana, Ali.
          O seneyi öylece bitirdik. Hayat, çok şey öğretiyor insana aslında. Bana da çok şey öğretti o bir sene, 
sadece bana  değil  diğer  çocuklara  ve  öğretmenlere de öğretti.
         Ali, boya sandığından kurtulmuştu. Okuyup öğretmen olmaya karar vermişti. Bir an onu takım elbise 
içinde, bal rengi gözleri ile minik öğrencilerini süzen, tatlı gülüşlü bir öğretmen olarak hayal ettim.
          İnşallah, inşallah, dedim.
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       Okuduğum şehir olan Amasya’ya öğretmen olarak tainim çıkmıştı. Çok mut-
luydum. Birçok sınıf arkadaşım ülkemizin her  köşesine görev yapmak üzere da-
ğılmıştık. Birbirimizden helallik alarak bu kutlu yola adım atmıştık artık.Ülkemi-
zin doğusu,batısı fark etmiyordu. Bu ülke bizimdi ve seve seve bu ülke evlatları-
nı okutmak için canla başla çalışacaktık.
       Kura çekiminde Taşova ilçesinin Destek kasabasına atandım. Öğrencilerime 
kavuşmak için büyük bir sabırsızlıkla Destek kasabasına giderek oraya yerleştim. 
Burası bir orman kasabasıydı.Halkın çoğu hayvancılıkla geçiniyordu.  Mandaları 
okul yolunda  görünce  ilk başlarda  çok korkmuştum ama sonra onlara  alıştım. 
Cep telefonu çekmiyordu. Kaldığım ev şirin bahçeli küçük bir evdi.

      zırlandım. Okula gittim. Okulda kimse yoktu. Beklemeye başladım.Birden minibüsler gelmeye başladı. İçin-
den çocuklar iniyordu. Taşımalı eğitim veriliyordu. Bu çocuklar etraftaki dağ köylerinden geliyordu. Beni gö-
rünce hepsi etrafıma toplaştılar.  Biraz utangaç  biraz da  meraklı  gözlerle beni süzüyorlardı. İçlerinden biri 
benimle tanıştı.  Ondan cesaret alarak hepsi bir şeyler sormaya başladı. Hepsine teker teker cevap veriyor-
dum ki ders zili çaldı. Sınıfa girdim. Günaydın dedim. Mutlu olmak için ne güzel bir gün değil mi? Öğrencile-
rimle aramda kısa sürede güzel bir bağ oluştu. Teneffüslerde yanımdan ayrılmıyorlardı. Onlarla konuşuyor,
görüşlerine değer veriyor onları hep dinliyordum. İçlerindeki anlatma, soru sorma, bir şeyler öğrenme duy-
gusu alev alev yanıyordu.  Öğrencilerimin bu istekli hali beni de etkiliyordu.  Onlara daha fazla bir şey vere-
bilmek için araştırmalar yapıyor, kitaplar bulup getiriyor onların okumalarını sağlıyordum. Sonunda öğrenci-
lerimle birlikte tiyatro çalışması yapmaya karar verdik. Bu azim ve gayretle çok güzel bir şey ortaya çıkacağı-
na emindim. ‘‘Bayrağımızın Gölgesinde’’ adlı  Çanakkale Savaşı’nı  anlatan  tiyatro  oyununa öğrencilerimle 
birlikte karar verdik.  Ders çıkışlarında sınıfta yeri geldiğinde bahçede  yeri  geldiğinde okulun yanındaki or-
manlık alanda çalışmaya başladık. Çalışmalarımıza yeri geldiğinde köy halkı da eşlik ediyor; alkışlar tezahü-
ratlar öğrencilerimi daha da şevklendiriyordu. Öğrencilerim o kadar istekliydiler ki değme tiyatroculara taş 
çıkartıyorlardı. Oyun hazırlıkları bitmişti artık. Sahneye çıkıp, sahnenin tozunu attırma zamanı gelmişti. İşte 
bu noktadan sonra hayallerim suya düşmüştü. Çünkü okulumuzun bir tiyatro salonu yoktu. Nerede oynaya-
bileceğimizi müdür beye sorduk.  En  uygun yerin  belediyenin düğün salonu olduğunu söyledi.  Ertesi  gün 
okul çıkışı öğrencilerimle birlikte düğün salonuna gittik. Bu da nesi? Burada nasıl oynayabiliriz? Bir sahnesi 
bile yoktu. Belediye başkanı öğrencilerimin ve benim çok üzüldüğümüzü görünce bize her konuda yardımcı 
olacağına dair söz verdi. Bir sahne oluşturmamız gerekiyordu. Hazırlıklar hızla başladı. İskeleden bozma tah-
talar düğün salonunun ortasına yığıldı. Salonun en dip köşesine masalar yerleştirildi üzerine de tahtalar ko-
nuldu. İşte sahnemiz hazırdı. Üzerine çıkınca biraz sallanıyordu. Şimdi bir de perdeye ihtiyacımız vardı.  He-
men bir ipe beyaz bir perde geçirdik ve iki duvara çaktık. Perdeyi açıp, kapamak için de iki öğrenci görevlen-
dirdim. Bu işi de halletmiştik. Ya ses sistemi! Düğün salonu uzun ve büyüktü. Çocukların sesini arkadakiler 
nasıl duyacaktı? Belediyenin anons sistemini içeriye verdik ve bir tane mikrofonu ayarlayıp sahnenin ortası
na yerleştirdik. İşte her şey hazırdı. Ya da ben öyle sanıyordum. Çünkü düşündükçe bir sorun daha  çıkıyor
du. Peki tiyatroyu izlemeye gelenler nerede oturacaklardı? Birkaç sandalye bulduk ama daha fazlasına ihti-
yacımız vardı. Düğün salonunun hemen yanında bir kahvehane vardı. Oranın sahibi tiyatronun oynanacağı 
akşam sandalyeleri getirmeye razı oldu. Evet artık hazırdık. Derme çatma bir sahnemiz, emaneten bir per-
demiz ve yeteri kadar sandalyemiz vardı. 
        

           Öğrencilerimle ben oyunumuzu tüm kasaba halkına haber vermek için bir de davetiye yapmaya ka-
rar verdik. Yeteri kadar karton aldım ve sınıfa getirdim.  O zamanlarda okullarda bilgisayar ve yazıcı yoktu. 
Kartonları eşit ölçülerde kesip her bir öğrenciye beşer tane verdim. Herkesen güzel el yazısıyla davetiyele-
ri yazdı. Öğrencilerimin el emeği göz nuru davetiyeleri bütün kasaba halkına dağıttılar. Herkes merakla bu 
oyunu bekliyordu.  Bu zamana kadar hiç tiyatro izlememiş olan kasabalılar.  Nasıl bir  şey olacağını merak 
ediyorlardı. Beni her gördükleri yerde:

           -Hocanım neymiş bu tiyatro televizyon gibi bir şey mi kine?  Nasıl oynanıyor?  diye  sorular soruyor
lardı. Gülerek onların merakını daha da artıracak şeyler söylüyordum. Öğrencilerim de çok sabırsızdı artık. 
Düğün salonunda yaptığımız provalarda bir an önce seyirciyle buluşmak istediklerini söylüyorlardı. 

            İşte o gün gelmişti. Sabahtan başlayarak oyun saatine kadar belediyeden düğün salonunda  tiyatro
olduğu bütün halka anons edildi. Öğrencilerimle hazırlanıp salona geçtik. Tüm hazırlıklar gözden geçirildi.
Kıyafetler, ses düzeni, sahne, perde herşey hazırdı. Son bir prova yaptık. Bir de baktık ki düğün salonunun 
kapısında kuyruk var. Çok mutluyduk ve bir o kadar da heyecanlı. Konukları yavaş yavaş içeriye aldık. Salon
dolup taşmıştı. Sandalyeler yetmemiş çoğu kişi ayakta kalmıştı. Artık oyun başlayacaktı.  Salonun ışıklarını
kapattım. Sadece sahnenin önündeki ışık açıktı. Fon müziğini açtım ve oyun başladı. Sahneye çıkan  yavru-
larım öyle güzel oynuyorlardı ki sanki oyunu yaşıyorlardı. Hayretler içinde onları izliyordum. Bir yandan da 
gözlerimdeki akan yaşları siliyor,  ağladığımı kimseye belli etmemeye çalışıyordum.  Çanakkale  Savaşı’nda 
kahramanca çarpışan şehadet şerbetini içen şehitlerimizi anlatan bu oyunu çocuklarım  o kadar  güzel oy-
namışlardı ki kafamı kaldırıp baktığımda herkesin ağladığını gözyaşlarını sildiğini gördüm. Oyun bittiğinde 
salonda bir alkış tufanı koptu.  Islık sesleri arasında helal olsun size,  aferin diyerek  ayakta  alkışlıyorlardı. 
Sahne bir kez daha açıldı.  Öğrettiğim gibi el ele tutuşup sahnenin önüne doğru geldiler. O anda çok kork-
tum, sahne sallanmaya başlamıştı.  Allah’tan bir şey olmamıştı.  Alkışlar içinde öğrencilerim beni sahneye 
davet ettiler. Yerdeki  mikrofonu alıp  kasaba halkına yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen öğrencileri-
min yılmadan, pes etmeden bu işe inanarak çalıştıklarını anlattım. Öğrencilerimi teker teker  tebrik ettim. 
Alkışlar daha da artmıştı.  Bir daha, bir daha diyerek bağırıyorlardı.  Bir hafta sonra tekrar oynayacağımızı 
belirterek halkı selamlayıp perdeyi kapattık. 

            O gün hayatımın en güzel günüydü.  Bir kez daha gördüm ki azim ve gayretin önünde hiçbir şey du-
ramaz. Umuyorum ki  öğrencilerimin hepsi bugün , o günkü gibi karşılarına çıkan  olumsuzluklarda  hiçbir 
zaman pes etmeden yollarına devam ediyorlardır.

Okulun ilk günüydü.  Erkenden kalktım. Bayram çocukları gibi heyecanla ha-
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gözlerimdeki akan yaşları siliyor,  ağladığımı kimseye belli etmemeye çalışıyordum.  Çanakkale  Savaşı’nda 
kahramanca çarpışan şehadet şerbetini içen şehitlerimizi anlatan bu oyunu çocuklarım  o kadar  güzel oy-
namışlardı ki kafamı kaldırıp baktığımda herkesin ağladığını gözyaşlarını sildiğini gördüm. Oyun bittiğinde 
salonda bir alkış tufanı koptu.  Islık sesleri arasında helal olsun size,  aferin diyerek  ayakta  alkışlıyorlardı. 
Sahne bir kez daha açıldı.  Öğrettiğim gibi el ele tutuşup sahnenin önüne doğru geldiler. O anda çok kork-
tum, sahne sallanmaya başlamıştı.  Allah’tan bir şey olmamıştı.  Alkışlar içinde öğrencilerim beni sahneye 
davet ettiler. Yerdeki  mikrofonu alıp  kasaba halkına yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen öğrencileri-
min yılmadan, pes etmeden bu işe inanarak çalıştıklarını anlattım. Öğrencilerimi teker teker  tebrik ettim. 
Alkışlar daha da artmıştı.  Bir daha, bir daha diyerek bağırıyorlardı.  Bir hafta sonra tekrar oynayacağımızı 
belirterek halkı selamlayıp perdeyi kapattık. 

            O gün hayatımın en güzel günüydü.  Bir kez daha gördüm ki azim ve gayretin önünde hiçbir şey du-
ramaz. Umuyorum ki  öğrencilerimin hepsi bugün , o günkü gibi karşılarına çıkan  olumsuzluklarda  hiçbir 
zaman pes etmeden yollarına devam ediyorlardır.

Okulun ilk günüydü.  Erkenden kalktım. Bayram çocukları gibi heyecanla ha-
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       Uykusuz bir gece;oğlumun ateşi düşmedi.Sabaha kadar başında nöbet  tut-
tum denilebilir. Omuzlarım,sırtım ağrıyor yorgunluktan,sabah iş…Kalktım;  orta-
lığı toplamalıyım malum birkaç saat sonra oğlumun bakıcı teyzesi gelecek.  Ma-
sanın üzerinde karalanıp buruşturulmuş birkaç kağıt;hesaplar bu ay da tutmadı.
Allah kerim n’apalım…
       Gün ağarmaya başladı.Eşimin kahvaltısını hazırladım.Oğlum bugün ne giye-
cek, ne yiyecek  (inşallah yiyebilir) onlar da tamam. Ben de giyindim.  Aynadaki 
halim korkunç;  soluk  bir  beniz. Öğrencilerim beni böyle  görmesin, dudağıma 
biraz ruj,  yanaklara da allık tamam. Saat 07.30, Leyla abla geldi, çıkma zamanı.
Evladımı bir kez daha öpüp yola çıkıyorum aklım evde kalarak.

      

       Karanlıkları aydınlatan canlılara hayat veren güneşin ne kadar önemli oldu-
ğunu anlatıyordum. Yaşamak için miydi yoksa ısınmak için mi?

      “Çocuklar şimdi size bir etkinlik vereceğim. Etkinlikte yazan hikâyenin deva-
mını siz yazacaksınız.” dedi öğretmen.  Öğrenciler hazırlıklarını yaptılar ve yaz-
maya başladılar…

       Bir ders boyunca düşüncelerini hikâyeleştirerek yazacaklardı. Konu Güneş-
ti. Güneşin önemi üzerine bir konuydu. Zil çaldı  teneffüs sonrası içeri girdiler. 
Hepsi sabırsızlıkla yazdıklarını okuyacaklardı.  Sırayla öğrencilerin yazdıklarını 
okumalarını istedim. Sıra Muhammet’e gelmişti. Önce okumak istemedi. “Öğ-
retmenim okumak  istemiyorum” dedi.   Ben  okuması  gerektiğini  söyleyince fazla dayanamadı.  Muham-
met  başladı  yazdıklarını  okumaya…  Muhammet,  Güneşi görmek isteyen bir çocuğu  anlatıyordu. Dışarı-
dan geçen arabaları görmek istediğinden,  ağaçlardan  arabalardan  bahsediyordu.  O kadar  da güzel yaz-
mıştı ki inanamadım. Muhammet’e aferin dedim. Sevindi. “Günaydın çocuklar!”, “Günaydın öğretmenim.” 
Dediler öğrenciler… Yoklamaya başladım.  Gizem Karlı burada,  Emin Özkan burada… Derken sıra Muham-
met ALTINSOY öğrenciler, ‘’Yok öğretmenim.’’ diye hep bir ağızdan bağırdalar. Günler günleri kovaladı. Mu-
hammet’e ulaşabileceğim bir telefon numarası yoktu. Öğrenci bilgilerinden adresini buldum. Evine gitme-
ye karar verdim. Ders çıkışı Muhammet’in evini araştırmaya başladım. Şehir merkezinde bir binaydı. Bina-
nın İçine girdim.  Merdivenlerden aşağı  doğru iniyordum.  İniyorum  iniyorum  karanlıklara  doğru. Kapıya 
doğru yöneldim.  Kapıyı çaldım.  Bir çocuk ağlamasıyla kapı  hafiften aralandı.  Muhammet  kapıyı  açmıştı. 
Kucağında 1,5–2 yaşlarında bir bebek vardı. Muhammet gözlerine inanamamıştı. Öğretmeniydi. Ne işi var-
dı öğretmeninin evlerinde. “Muhammet merhaba beni eve davet etmeyecek misin?” dedim. Muhammet 
konuşamıyordu. Bebek ağlıyordu. Muhammet “Sus Ahmet sus!’’ diyor bir yandan da bana bakıyordu. Şaş-
kındı. Eve girdim. Ev rutubet kokuyordu. Karanlıktı. Güneş görmüyordu. Biraz sonra kapı çaldı. Annesiydi. 

           Annesi çok şaşkındı.  Beni tanımıyordu.  Muhammet’e baktı bu kim dercesine.  Muhammet kısık bir 
sesle “Anne öğretmenim.” dedi. Kadın şaşkın bakışlar arasında gülerek “Hoş geldiniz.” dedi. 

           Hemen niye geldiğimi anlamış gibi başladı anlatmaya:
          Kadın ilk eşi vefat edince (Muhammet’in babası) eşinden maaş da  kalmayınca çok sıkıntılı günler ya-
şamaya başlamışlar. Muhammet okula gidiyor ancak evi geçindirecek bir gelir yok.  Bir süre sağdan soldan 
gelen yardımlarla geçinmeye başlamışlar.  Sonra bir beyle tanışan kadın onunla imam nikâhlı evlenmiş. Bu 
beyefendi bir süre sonra bunları terk etmiş. Bir de ufak bebek meydana gelmiş. Kadın çaresizlik içinde kal-
mış. Bir iş bulmuş fakat bebeğe bakacak kimseyi bulamamış. Muhammet evde kardeşine bakmak zorunda 
kalmış. Ne yapacağını bilemiyormuş. Bu bodrum katını da zorla bulmuş…

     Güneş bir eve küstün mü yaşama şansı bırakmıyor.  Binlerce böyle  Güneş’in küstüğü evler binler
ce dram…

      

                                                        Okulun kapısından girdiğimde birkaç öğrencimin geldiğini görüyorum; “Öğ-
retmeniiiiiiim!’’ diyerek  atlıyorlar kucağıma. Saçlarını okşuyorum yanaklarını öperek. “Günaydın hepinize” 
diyor gülümsüyorum. Biraz önceki sıkkın halim hafifliyor birden. Sınıfa geçiyoruz; bir bir diğerleri de geliyor.
Her gelen yüz masum, hepsi  sevgi dolu  güzel bir laf duymak istercesine bakıyor bana. Kucaklıyorum teker 
teker: “Sularınızı ve çantalarınızı yerleştirin.” diyorum. Merkezlerde oynamaya başlıyorlar üçerli beşerli. Ali 
bir kenarda,  yalnız. Yanına gidiyorum: “Canın nerede oynamak istiyor?’’diye soruyorum.” Oynamak istemi-
yorum öğretmenim.’’ diyor canı  sıkkın bir şekilde. Sırtını sıvazlıyorum benimle paylaşmak istediği bir şeyin 
olup olmadığını sorarak. O masum gözleri doluveriyor gözlerimin taa içine bakarken  “Annemle babam bo-
şanıyor, artık babasız kalacağım” diyor. Üzüntüsünü  o kadar derinden hissediyorum ki benim bile  içim acı-
yor. Anlatacakları uzun,  o  kadar hızlı konuşuyor ki çoğunu anlayamıyorum sadece başımı sallıyorum hafif-
ten dinlediğimi anlasın diye. Nihayet anlatacakları bitiyor, kucağıma  alıyor saçını okşuyorum, biraz sakinle-
şince ben başlıyorum konuşmaya: Aliciğim annenle babanın ayrılığına üzülmeni anlayabiliyorum ama baba-
sız kalacağın doğru değil. Başka  bir  evde yaşayacak olsa da yine  görüşeceksiniz ve  o senin baban olmaya 
devam edecek. Bir süre sonra Okan geldi yanımıza, Ali’nin halini  fark ettiği belli:  “Hadi  Ali  gel  bloklardan 
gökdelen yapalım.” deyince Ali izin istercesine gözüme baktı, sırtından yavaşça  itekleyerek onu oyuna gön-
derdim .       Ellerim çok kaşınıyor, soğuktan çatlamış olmalı. Çantamdan krem çıkarım ellerime sürüyorum.
Fazla sıkmışım kalanını da kollarıma yediriyorum. Oh mis gibi oldu.  Ceyhun geliyor yanıma; görme  engelli 
öğrencim. Yüzde kaç görüyor belli değil, yaşı küçük olduğu için ölçülemiyormuş.  Ama zehir  gibi  bir çocuk, 
her işini kendisi yapmak istiyor  arkadaşlarından yardım kabul etmiyor. “Efendim Ceyhun?’’ diyorum. Elimi 
tutuyor, oyun hamurundan bir şekil yapmış bana göstermek istiyor. Ben şekli incelerken o da  elimi  burnu-
na  yapıştırarak kokluyor bir taraftan kolumu okşayarak: “Ne sürdün kendine annem gibi kokmuşsun.’’ diyor.
 Kucaklıyorum onu da bağrıma basarak. Mademki annesi gibi kokuyorum annesi gibi sarılıp öpmeliyim onu.
         Boyama yapıyoruz, şarkı  söyleyip  oyun oynuyoruz. Uykusuzluktan başım dönüyor.  Birden aklıma oğ-
lum geliyor, acaba nasıl?  Anne babalar  çocuklarını  almaya geliyor. Hepsi gidince ben de çıkıyorum.  Koşar 
adım eve gidiyorum yol üstünden ekmeğimi alıp. Leyla Abla kapıyı açıyor,  oğlum kucağında. Tüm  yorgunlu-
ğum, uykusuzluğum geçiyor sanki çocuğuma kavuşunca. Çok şükür ateşi de düşmüş.  Evdeki günlük koştur-
ma başlıyor bu sefer; yemek, bulaşık, ortalığı toplama…Uyku  öncesi arabacılık  oyunumuzu da  oynuyoruz. 
Pijamalarını  giydiriyorum, dişler fırçalanıyor. Oğlumu yatırıp masal anlatıyorum bir taraftan sırtını kaşırken. 
Saat  sanki gece yarısı gibi geliyor bana oysaki daha on.
         Bayılmak  üzere odama gidip kendimi yatağa atıyorum anında sızacağımı düşünerek. Tam gözümü ka-
patıyorum içimde bir ses, başlıyor şarkıya: “Beş küçük ördek dışarı çıkmış, tepeleri aşıp uzaklara gitmiş, 
Anne ördek demiş ki vak vak, dört küçük ördek geri dönmüş…’’
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Anne ördek demiş ki vak vak, dört küçük ördek geri dönmüş…’’
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       Yıl 2000, aylardan Ekim. Eşimin görevi nedeniyle Urfa’ya tayini çıktı. Ben de 
eş durumundan tayin istedim. Hemen çıkar diye düşündüğüm tayinim ancak iki 
ay sonra çıktı.  Ekim ayı olduğu için eğitim-öğretim başlamıştı.  Bu nedenle yeni 
açılacak bir okula vereceklerini söylediler, beklemeye başladım.
       Koç Şirketler Grubu çok güzel bir okul yaptırmış ve Millî Eğitim’e bağışlamış-
tı. Kışa doğru okul açılmış ve beni de o okula vermişlerdi.  Her yeni gelen öğret-
mene verildiği gibi bana da birinci sınıf verildi. 30 öğrencisi olan bir sınıf. Sınıfla-
rımızı hazırladık  ve öğrencilerimizi beklemeye başladık.  O da ne…  30 tane öğ-
rencim oldu ve içlerinden sadece 9 tanesi Türkçe konuşabiliyor,  diğerleri Arap-
ça ve Kürtçe konuşuyor. Soluğu müdür beyin odasında aldım. Durumu anlattım. 
Hocam şanslısınız bak 9  tanesi  Türkçe biliyor,  öğretmenliğini  konuşturacaksın 

         Yıl 1999,

         İçim volkan gibi kaynıyor.  Ne yapmalıyım?  Gün  geçmiyor ki televizyon-
lardan gazetelerden milli ve manevi değerlerimizle alay eden,basit gösterme-
ye çalışan yayınlar, yazılar çıkmasın.  Çocuklarıma  millet  olma şuurunu nasıl 
vermeliyim? Bu görev nasıl başarılacak?  Okula doğru  yavaş adımlarla yürür-
ken kendimi inanılmaz  bir sorumluluk  altında hissediyorum.  Başımdaki baş-
örtüsünü, bir suç aletini saklar gibi  usulca çıkarıp çantama yerleştirirken bes-
mele çekerek sınıfıma giriyorum.

         Gözleri  ışıl ışıl parlayan  öğrencilerimle  selamlaştıktan sonra ağzımdan 
“Çanakkale Şehitlerimizi görmeye gidelim mi? “ sözleri dökülüverdi.  Hep bir ağızdan “Evet!” diyen öğren-
cilerimi,  o yıllarda,  o şartlar altında  nasıl götürecektim?  Ama söz vermiştim bir kere.  Onların öğretmeni 
yalan söylemezdi.  Yalan  söyleyeni de  sevmezdi. 

          Karar verilmişti bir kere. Çanakkale’ye gidilecekti. Velilere haber verdim.  Her öğrencinin yanında ve-
lisi olacak şekilde gitmeyi kararlaştırdık.  Fikrimi okul müdürüne açınca çok şaşırdı:  “4. sınıf  öğrencileriyle 
mi? Yasak! Çanakkale olmaz!...” İzin alma işlemi tam bir ay sürdü.

          Akşam saat 21.00’da iki otobüs okulun kapısında hazırdı. Veliler,  yolluklar hazırlamış,  heyecanla ço-
cuklarının ellerini tutmuş bekliyorlardı.

          İstanbul’a,  Eyüp Sultan’a vardığımızda sabah ezanı okunuyordu.  Camiye gidip o eşsiz manevi havayı 
içimize doldururken gün ağarıyor, bizler bir İstanbul simidi ve çay eşliğinde kahvaltı yapıyorduk.

          Ardından Çanakkale Ah!  Çanakkale Kilitbahir Kalesi’nden  denizi seyrederken sanki top seslerine ka-
rışmış Allahuekber nidaları kulaklarımıza doluyor. Seyit Onbaşı’nın heykelinde heyecan doruk noktasına u-
laşıyordu. Öğrencilerim Seyit Onbaşı’nın heykelini elleriyle okşayarak adeta ona teşekkürlerini sunuyorlardı.

          Nihayet Şehitlik, Sargı Deresi 57. Alay ve Arabistan’dan Arnavutluk’a kadar hemen her yerden onbeş-
likler nasıl da uzanmışlar toprağa. Bizim için diyordum çocuklarıma ağlayarak. Bizim için vatan için burada-
lar. Çocuklarımın bir kısmı ağlıyor, bir kısmı minicik ellerini  açmış,  Fatiha Suresi’ni okuyorlardı  kendilerin-
den belki beş-altı yaş büyük kahramanlara… Rehberimiz 57. Alay’da  askerlerin hepsinin birden şehit oldu-
ğunuanlatıyordu. Çocuklar veliler yorulmuş ama yılmadan usanmadan geziyor,  sanki tarihin altın sayfaları-
nı aralayarak zaman tünelinden içeri girip, o günleri görmek istiyorlardı.

          Akşama  doğru  feribotla  Gelibolu’ya  geçtik.  Otelde yatıp sabah Bursa’ya, Osman Gazi, Orhan Gazi, 
Murat Hüdavendigar, Yeşil Türbe…

            

      

diye bir cevap aldım. Akşam eve gittim kara kara düşünmeye başladım.  Ne yapmalıydım, ne yapabilirdim… 
Müdür bey bana velilerinde muhtemelen Türkçe bilmediğini söylemişti. 
Eşime duru anlattım beni dinlemedi bile. Tek söylediği “Sen halledersin, sana güveniyorum.” sözleriydi.  Er-
tesi gün okula gittim. Müdür beye velilerle görüşmek istediğimi söyledim. Öğleyin veliler gelmişti.  Velilerle 
tanışınca dahası da üzüldüm. Çoğu Türkçe bilmiyordu ve okuma yazmayı da bilmiyorlardı. Müdür beyle çö-
züm yolları aramaya başladık.  En sonunda hafta sonları  velilere okuma  yazma  kursu açarak  hem  okuma 
yazma hem de  Türkçe öğretecektim.  Hafta içi de kendi öğrencilerimle ilgilenecektim.  Müdür  bey  bu size 
ağır gelebilir. İstediğinizden emin misiniz dedi. Emindim. Tabiî ki emindim. Nedense bilmiyorum ama Urfa’-
da elimden  gelenin  fazlasını yapmam gerektiğini  bu insanların bana daha çok ihtiyaçlarının olduğunu dü-
şündüm.          Kolları sıvadım… Hafta içi öğrencilerim, hafta sonu anne, anneanne, babaanne,  dede, dayı…
         Deli gibi çalışmaya başladım. Zaman zaman ümitsizliğe kapıldığım anlar oldu ama yılmamalıydım. Haf-
ta sonu 47 tane velim vardı. Velilerim çok gayretliydiler. Yaşlı teyzelerim ve amcalarım da vardı. Kurs 4,5 ay 
sürdü. Onlara yaşantılarından kesitlerle örneğin çiğ köfte tarifi ve yapımı, elişleri gibi konularla  okuma yaz-
ma öğrettim. 
        Kursun sonunda 46 tane velim okuma-yazma öğrendi. Türkçe konuşmaya başladı. Basit toplama çıkar-
ma işlemi yapmaya başladı. Onlar öğrendikçe benim mutluluğumu görmeliydiniz.  Bir tane teyzem muhtar 
olmak istediğini söyledi. Birkaç teyzem ehliyet almak istediğini söyledi. Yaşlı birkaç amcam  “Sen  bizim gö-
zümüz kulağımız oldun hastaneye bile gidemiyorduk. Gelinler torunlar götürüyordu. Şimdi kendimiz gidiyo-
ruz. Sen bizim ışığımız oldun.” dediler ama bir tane teyzem sürekli devamsızlık yapıyor,  bir şey öğrenmiyor 
ve derste sürekli beni inceliyordu. 
        “Ah teyzeciğim. Bak herkes bir şeyler öğrendi sen niye çalışmıyorsun” dedim. 
        “Sana bir şey diyeceğim ben sana gelirem benim oğlum …’da memur.  Parası var işi var. Senin gibi me-
mur örtmen isterim. Yarın geleyim siye oğlumu gör.” dedi. Ne diyeceğimi bilemedim ve gülmeye başladım. 
Parmağımdaki alyansı gösterip evli olduğumu söyledim. Teyzede bekâr öğretmenlerin çoğunun rahatsız et-
mesinler diye yüzük taktıklarını söyledi. Teyzem hem çok üzüldü benimle geçen 4,5 ayının boşa geçtiği söy-
leyerek gitti. Daha sonra teyzemle çok iyi dost olduk. 
         Urfa’da geçirdiğim 3 yıl dolu dolu geçti.  Tayinim Ankara’ya  çıktığında  arkadaşlarım da halktan tanıdı-
ğım o can dostlarımda çok üzüldüler.  Eşin gitsin biz sana bakarız sen bizim başımızın  tacısın deyip gönder-
mek istemediler.  Dönüş günü geldiğinde asker uğurlar gibi beni davul zurnayla  ağlaya  ağlaya  uğurladılar. 
Ben de geride bir şeyler başarmanın gururuyla Ankara’ya yol boyunca ağlayarak döndüm.
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       Yıl 2000, aylardan Ekim. Eşimin görevi nedeniyle Urfa’ya tayini çıktı. Ben de 
eş durumundan tayin istedim. Hemen çıkar diye düşündüğüm tayinim ancak iki 
ay sonra çıktı.  Ekim ayı olduğu için eğitim-öğretim başlamıştı.  Bu nedenle yeni 
açılacak bir okula vereceklerini söylediler, beklemeye başladım.
       Koç Şirketler Grubu çok güzel bir okul yaptırmış ve Millî Eğitim’e bağışlamış-
tı. Kışa doğru okul açılmış ve beni de o okula vermişlerdi.  Her yeni gelen öğret-
mene verildiği gibi bana da birinci sınıf verildi. 30 öğrencisi olan bir sınıf. Sınıfla-
rımızı hazırladık  ve öğrencilerimizi beklemeye başladık.  O da ne…  30 tane öğ-
rencim oldu ve içlerinden sadece 9 tanesi Türkçe konuşabiliyor,  diğerleri Arap-
ça ve Kürtçe konuşuyor. Soluğu müdür beyin odasında aldım. Durumu anlattım. 
Hocam şanslısınız bak 9  tanesi  Türkçe biliyor,  öğretmenliğini  konuşturacaksın 

         Yıl 1999,

         İçim volkan gibi kaynıyor.  Ne yapmalıyım?  Gün  geçmiyor ki televizyon-
lardan gazetelerden milli ve manevi değerlerimizle alay eden,basit gösterme-
ye çalışan yayınlar, yazılar çıkmasın.  Çocuklarıma  millet  olma şuurunu nasıl 
vermeliyim? Bu görev nasıl başarılacak?  Okula doğru  yavaş adımlarla yürür-
ken kendimi inanılmaz  bir sorumluluk  altında hissediyorum.  Başımdaki baş-
örtüsünü, bir suç aletini saklar gibi  usulca çıkarıp çantama yerleştirirken bes-
mele çekerek sınıfıma giriyorum.

         Gözleri  ışıl ışıl parlayan  öğrencilerimle  selamlaştıktan sonra ağzımdan 
“Çanakkale Şehitlerimizi görmeye gidelim mi? “ sözleri dökülüverdi.  Hep bir ağızdan “Evet!” diyen öğren-
cilerimi,  o yıllarda,  o şartlar altında  nasıl götürecektim?  Ama söz vermiştim bir kere.  Onların öğretmeni 
yalan söylemezdi.  Yalan  söyleyeni de  sevmezdi. 

          Karar verilmişti bir kere. Çanakkale’ye gidilecekti. Velilere haber verdim.  Her öğrencinin yanında ve-
lisi olacak şekilde gitmeyi kararlaştırdık.  Fikrimi okul müdürüne açınca çok şaşırdı:  “4. sınıf  öğrencileriyle 
mi? Yasak! Çanakkale olmaz!...” İzin alma işlemi tam bir ay sürdü.

          Akşam saat 21.00’da iki otobüs okulun kapısında hazırdı. Veliler,  yolluklar hazırlamış,  heyecanla ço-
cuklarının ellerini tutmuş bekliyorlardı.

          İstanbul’a,  Eyüp Sultan’a vardığımızda sabah ezanı okunuyordu.  Camiye gidip o eşsiz manevi havayı 
içimize doldururken gün ağarıyor, bizler bir İstanbul simidi ve çay eşliğinde kahvaltı yapıyorduk.

          Ardından Çanakkale Ah!  Çanakkale Kilitbahir Kalesi’nden  denizi seyrederken sanki top seslerine ka-
rışmış Allahuekber nidaları kulaklarımıza doluyor. Seyit Onbaşı’nın heykelinde heyecan doruk noktasına u-
laşıyordu. Öğrencilerim Seyit Onbaşı’nın heykelini elleriyle okşayarak adeta ona teşekkürlerini sunuyorlardı.

          Nihayet Şehitlik, Sargı Deresi 57. Alay ve Arabistan’dan Arnavutluk’a kadar hemen her yerden onbeş-
likler nasıl da uzanmışlar toprağa. Bizim için diyordum çocuklarıma ağlayarak. Bizim için vatan için burada-
lar. Çocuklarımın bir kısmı ağlıyor, bir kısmı minicik ellerini  açmış,  Fatiha Suresi’ni okuyorlardı  kendilerin-
den belki beş-altı yaş büyük kahramanlara… Rehberimiz 57. Alay’da  askerlerin hepsinin birden şehit oldu-
ğunuanlatıyordu. Çocuklar veliler yorulmuş ama yılmadan usanmadan geziyor,  sanki tarihin altın sayfaları-
nı aralayarak zaman tünelinden içeri girip, o günleri görmek istiyorlardı.

          Akşama  doğru  feribotla  Gelibolu’ya  geçtik.  Otelde yatıp sabah Bursa’ya, Osman Gazi, Orhan Gazi, 
Murat Hüdavendigar, Yeşil Türbe…

            

      

diye bir cevap aldım. Akşam eve gittim kara kara düşünmeye başladım.  Ne yapmalıydım, ne yapabilirdim… 
Müdür bey bana velilerinde muhtemelen Türkçe bilmediğini söylemişti. 
Eşime duru anlattım beni dinlemedi bile. Tek söylediği “Sen halledersin, sana güveniyorum.” sözleriydi.  Er-
tesi gün okula gittim. Müdür beye velilerle görüşmek istediğimi söyledim. Öğleyin veliler gelmişti.  Velilerle 
tanışınca dahası da üzüldüm. Çoğu Türkçe bilmiyordu ve okuma yazmayı da bilmiyorlardı. Müdür beyle çö-
züm yolları aramaya başladık.  En sonunda hafta sonları  velilere okuma  yazma  kursu açarak  hem  okuma 
yazma hem de  Türkçe öğretecektim.  Hafta içi de kendi öğrencilerimle ilgilenecektim.  Müdür  bey  bu size 
ağır gelebilir. İstediğinizden emin misiniz dedi. Emindim. Tabiî ki emindim. Nedense bilmiyorum ama Urfa’-
da elimden  gelenin  fazlasını yapmam gerektiğini  bu insanların bana daha çok ihtiyaçlarının olduğunu dü-
şündüm.          Kolları sıvadım… Hafta içi öğrencilerim, hafta sonu anne, anneanne, babaanne,  dede, dayı…
         Deli gibi çalışmaya başladım. Zaman zaman ümitsizliğe kapıldığım anlar oldu ama yılmamalıydım. Haf-
ta sonu 47 tane velim vardı. Velilerim çok gayretliydiler. Yaşlı teyzelerim ve amcalarım da vardı. Kurs 4,5 ay 
sürdü. Onlara yaşantılarından kesitlerle örneğin çiğ köfte tarifi ve yapımı, elişleri gibi konularla  okuma yaz-
ma öğrettim. 
        Kursun sonunda 46 tane velim okuma-yazma öğrendi. Türkçe konuşmaya başladı. Basit toplama çıkar-
ma işlemi yapmaya başladı. Onlar öğrendikçe benim mutluluğumu görmeliydiniz.  Bir tane teyzem muhtar 
olmak istediğini söyledi. Birkaç teyzem ehliyet almak istediğini söyledi. Yaşlı birkaç amcam  “Sen  bizim gö-
zümüz kulağımız oldun hastaneye bile gidemiyorduk. Gelinler torunlar götürüyordu. Şimdi kendimiz gidiyo-
ruz. Sen bizim ışığımız oldun.” dediler ama bir tane teyzem sürekli devamsızlık yapıyor,  bir şey öğrenmiyor 
ve derste sürekli beni inceliyordu. 
        “Ah teyzeciğim. Bak herkes bir şeyler öğrendi sen niye çalışmıyorsun” dedim. 
        “Sana bir şey diyeceğim ben sana gelirem benim oğlum …’da memur.  Parası var işi var. Senin gibi me-
mur örtmen isterim. Yarın geleyim siye oğlumu gör.” dedi. Ne diyeceğimi bilemedim ve gülmeye başladım. 
Parmağımdaki alyansı gösterip evli olduğumu söyledim. Teyzede bekâr öğretmenlerin çoğunun rahatsız et-
mesinler diye yüzük taktıklarını söyledi. Teyzem hem çok üzüldü benimle geçen 4,5 ayının boşa geçtiği söy-
leyerek gitti. Daha sonra teyzemle çok iyi dost olduk. 
         Urfa’da geçirdiğim 3 yıl dolu dolu geçti.  Tayinim Ankara’ya  çıktığında  arkadaşlarım da halktan tanıdı-
ğım o can dostlarımda çok üzüldüler.  Eşin gitsin biz sana bakarız sen bizim başımızın  tacısın deyip gönder-
mek istemediler.  Dönüş günü geldiğinde asker uğurlar gibi beni davul zurnayla  ağlaya  ağlaya  uğurladılar. 
Ben de geride bir şeyler başarmanın gururuyla Ankara’ya yol boyunca ağlayarak döndüm.
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         İkinci sınıfın yaz tatiliydi ilk öğretmenlik denemem. Adana’nın kavurucu 
yaz sıcağında, evdekiler öğle uykusuna yatmışken,  gizlice evden sokağa kaç-
mıştım.  Arkadaşlarımla  koştuk,  lastik atladık, yorulduk, sıcaktan bunalınca 
gölge bir yere geçtik. Ben  “Okulumu özledim, haydi okulculuk, öğretmenci-
lik oynayalım.” dedim.
        Arkadaşlarım Aysel,  Ülker, Fuat, ve Zeliş, “ Nasıl?” dediler, bende” Evci-
lik için kullandığımız eşyaları getirelim, ağaçların altında bir sınıf oluşturalım.” 
dedim. Böylece kilimleri serdik, biriket ve tahta sandalyelerden sıralar yaptık. 
“Evet” marka yağ tenekelerinden masalar yaptık. Öğretmen masasını da unut-
madık.  Zeliş  ise  kocaman bir dal kesip bir sopa  hazırladı. Hepimizden büyük 
olduğu için bağırarak öğretmenciliği başlattı.  Zeliş  elindeki sopayı  yağ  tenekelerine  vurarak bizi sıralara 
oturttu. “Açın kitapları!” diyince  hepimiz heyecandan gülüşmeye başladık.  Zeliş Öğretmenimiz  ise sessiz 
olmayıp  gülüştüğümüz için “Açın ellerinizi, ellerinize vuracağım, sessizlik demedim mi ben?” diyerek, kor-
kudan açtığımız ellerimize, hiç acımadan sopayı indiriverdi.  Çok canımızı yakmıştı. Biraz da korkmaya baş-
lamıştık. Sanki gerçekten okulda,  sınıftaydık, çıtımız çıkmıyordu.  Aysel’in yanına gelerek “Oku!” dedi. He-
nüz birinci sınıfı yeni bitiren Aysel, korkudan heyecanlandı ve kekeleyerek okudu. Zeliş Öğretmen,  Aysel’-
in yanına gelerek bağırmaya ve saçlarından tuttuğu  gibi  başını yağ tenekesinden yaptığımız sıraya vurma-
ya başladı. Arkadaşlarım korkuyla bakakalmıştı. Henüz okula başlamamış olan Fuat’ın ağlamaya başladığı-
nı gördüm.  Hemen ayağa kalkarak itiraz ettim Zeliş Öğretmene. “ Böyle öğretmenlik olur mu?  Ben senin 
öğretmenliğini istemiyorum, ben de öğretmenlik yapmak istiyorum.” der demez Zeliş hışımla üzerime yü-
rüdü. Diğer arkadaşlarda ayağa kalkıp bağırmaya,  itiraz etmeye başladılar. “ Biz seni istemiyoruz, sen hep 
kızıp bağırıyorsun bize. Bir kez de o olsun öğretmenimiz.” 
           İşte böylece öğretmenlikle tanışmış oldum.  Zeliş  sopasını  elime  verdi  küskünce yüzüme bakarak.
“Ben bunu kullanmayacağım.” dedim.  Sopayı sınıftan uzağa attım. Herkesi kilimin dışına çıkartarak, tören 
sırası oluşturdum.  Sonra İstiklâl Marşı’nı okuttum.  Tıpkı bir müzik öğretmeni gibi ellerimi kullanıyor, arka
daşlarımı yönetiyordum.  Sesimizle çınlattık mahalleyi.  Ardından  Andımız’ ı okuttum. “İyi dersler.” dedik-
ten sonra öğrencileri sınıfa aldım. Teneke masalı öğretmen masasına hiç oturmadan,  herkese “Günaydın!” 
dedikten sonra yerlerine oturttum. “ Kitaplarımızı  açalım.” dedim.  Elimdeki  “Tatil  Kitabı”ndan “Yaşlı Ge-
lin” adlı çok sevdiğim masalı okumaya başladım. Fuat  çok  heyecanlanarak   “Bir daha oku Öğretmenim!”  
diye bağırınca,  Zeliş’e dönerek,  “Sen de çok  güzel okuyorsun,  bir kez de  sen  okur musun bize?” dedim. 
Zeliş,  gururla  bakarak  “Tamam  Öğretmenim.” dedi  ve  okumaya başladı. Herkes mutluydu.  Ama ben… 
Ben…. Daha da mutluydum. Sanki kanat takmış uçuyordum, birden büyümüştüm de, bu fakir mahalleden
çıkan ilk öğretmen olmuştum…
           Yıllar geçmiş lise bire başlamış, ancak yıl sonunda sınıfımı geçememiştim. Annemin sık sık hastalan-
ması, babamın yurt dışında olması ve okula giden üç küçük kardeşlerimin bakımı, bulaşık, çamaşır vs… Öğ-
renciye mazeret mi yok. Bir sene okuduğum lise birinci sınıfı üç senede evdebekleyerek  geçmeye çalıştım.  
Son şansımda üç dersimi yine verememiştim. Sınıfta kalmayı beklerken… Sonuç listesinde ÖKK ile geçtiğimi 
gördüm. Mucize olmuştu, ağlayarak eve geldim. Yaz tatili bitmek bilmiyordu. Okulun açılmasını dört gözle 
bekliyordum. Evde beklediğim yıllarda okulumu çok özlediğimde gizlice kalemlerimi açar ve o kalem koku
sunu içime çeker, kendimi okulda sanırdım. Yaşasın! Artık benim de okulum da vardı…

         Söğüt’e uğramadan geçilir mi? Giderken köyün birinde küçük bir caminin yanında rehber, otobüsü dur-
durdu. Orhan Gazi’nin esas mezarının burası olduğunu, Kurtuluş  Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından me-
zar üzerine dikilen anıtın kurşun yağmuruna tutulduğunu söyledi.Kurşun izleri tarihe tanıklık edercesine ha-
la duruyor… Çocuklarımın gözleri fal taşı gibi açık…

          Söğüt; Fatih’in hocası Şeyh Edebali’nin türbesinin olduğu bir vadideyiz. Aman Allah’ım vadi sanki kadi-
fe gibi yemyeşil. İki dağın arasından bir yer. Dağlardan yankılanan bir Mehter Marşı. Tüylerimiz diken diken 
oluyor, milli duygularımız kabarıyor, dalgalanan Türk bayrağı bizi biz yapan değerlerimizle buluşmanın heye-
canı zirveye ulaşıyordu. Çocuklarım adeta Kayı’nın göçebeleri gibi meydana yayılmış coşkuyla oraya buraya 
koşuyor.

         İkindi namazı geçiyor.  Şeyh Edebali’nin kabrinin olduğu mekanda bir oda buluyorum. Ağlayarak  “Alla-
huekber!” diyorum. O da ne? Emre benimle odaya girmiş. Camdan dışarıya bakarken ellerinin arasına aldığı 
yüzü efkarlı ama gözleri çakmak çakmak.  Namazı bitiriyorum. Emre’nin yanına gidiyorum. Sarılıyorum.  So-
ruyorum: “ Ne düşünüyorsun?” cevap çok muhteşem “Öğretmenim benim atalarımdan nefret etmemi iste-
yenlerden nefret ediyorum”.  On yaşındaki bu küçüğün verdiği cevap beni umutlandırıyor.  Zira  o  sıralarda 
hemen her gün televizyonlarda güldürü  programlarında  bile tarihimiz alay konusu.  Katıla katıla ağlıyorum 
ve ancak şükür secdesi yapabiliyorum. Dört gün süren çok yorucu bu yolculuk, bütün yorgunlukları unuttu-
racak kadar anlamını bulmuştu.

         Emre’m 15 Temmuz 2016’da  milli irade  savunmasında  ön  sıralarda…  Artık  huzur  içinde  ölebilirim. 
Vatanım  Emre  ve  Emre  gibi  kahraman  Türk  çocuklarına  emanet.
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         OTİZM ile 2006 yılında tanıştım. Okula yeni başlayan oğlumun sınıfında 
kaynaştırma eğitimi alan 11 yaşında otizmi olan bir erkek çocuğu vardı. Çok 
farklı gelmişti davranışları, farklıydı. Diğer çocuklar onunla alay ediyorlardı. 
Ona karşı farklı bir duygu hissettim. Ve o yıl karar verdim otizmi olan çocuk-
lara eğitim veren bir okula tayin istemeyi. 
         Bu çocuklar toplumdan soyutlanıp dışlanmıştı.Şöyle düşündüm o an. 
Otizmi olan ve öğrenme güçlüğü çeken bu çocuklar aslında yaşamın ve top
lumun bir gerçeği idi. O halde bende üstüme düşeni yapmalı ve bir adım at
malıydım. Onların sessiz çığlıklarını duydukçayüreğim elvermiyordu, ardımı 
dönüp gidemiyordum.Onları nasıl görmezden gelir ve sırtımı dönüp gidebilir
dim. Gidemedim. Araştırdım ve şu anda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yaptığım okula kendi iste-
ğimle geldim.  9 yıldır bu okuldayım  ve  okulda otizmi olan çocuklarımla mutluyum.  Onlara küçükde olsa 
bir şeyler öğretmek en büyük mutluluğum.
         Her zaman bu çocuklara kendi gözümüzle dışarıdan baktık. Kendimizi onların yerine koyarak  onların 
dünyaya  ve  bize baktığı gibi bakmadık.  Bu nedenle ben de  “OTİZMİ OLAN BİREYLER”in  gözünden bizim 
dünyamızı nasıl gördüklerini düşünüponları anlamaya çalışıp ona göre eğitimlerine katkıda bulunuyorum. 
Daha çok görsel sanatları kullanıyorum. Öğrencilerimin eğitiminde sadece bir kâğıt, bir kalem değil, büyük
 fırçalar, tuvaller, dikkat çekici materyaller kullanarak, akrilik, ebru,  v.b.  ilgilerini çekebilecek farklı malze-
melerle etkinlikler yapıyorum. Meselâ, ebru çalışması çocuklarda büyük bir rahatlama sağlıyor.  Resim ça-
lışmalarında  kullandıkları renkler,  çizgiler  o  anki ruh halleri konusunda bana fikir veriyor.  Siyah  ağırlıklı 
renkler, bana çocuğun depresif olduğunu, çok aşırı kırmızı kullanıyorsa, saldırganlığının ve hareketliliğinin 
ön planda olduğu daha çok renk kullanan çocuğunalıcı bilgisini veriyor. Ufak adımlarla, yavaş yavaş bir ye-
re gelebilme becerisine sahip olmayı öğreniyorlar.
         Okula başlamadan önce internetten birçok bilgi edindim. Otizmin sosyal etkileşime ve iletişime zarar
 veren, sınırlı  ve  tekrarlanan davranışlara yol açan,  beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olduğunu 
öğrendim.  Okulum yeni açılmıştı.  Otizmli öğrencilerimle ilk tanıştığımda sınıfa  ilk girdiğimde ben sadece 
resim yaptıracağımı düşünüyordum ama öyle olmadı.  Bir öğrencim çığlık çığlığa,  ellerini ısırıyor,  kendini 
ifade edemediği için öfke nöbeti geçiriyordu. Çoğu öğrencim konuşamıyor, kalem bile tutamıyordu.Tutabi-
len çocuk da yapmak istemiyordu.  İlk gün ne  yapacağımı  şaşırdım.  Okulum yeni açıldığı içinde materyal 
eksikliği çoktu. Aslında o yıllarda gerekli materyal de yoktu. Bu nedenle her gün farklı bir materyal tasarla-
yıp onların ince motor becerilerini geliştirebilecek objeler yaptım.  Benim gibi birçok öğretmende zorlanı-
yordu.
          3 yıl geçti. Ben bu süre içindeöğrenme  güçlüğü çeken  ve  otizmli bireyler ile  ilgili pek çok seminere 
katıldım. Her zaman onlar için başka  neler yapabilirim diye düşünüyordum.  3 yıl  içinde hazırladığım ma-
teryalleri de kullanarak bir yayın eviyle de anlaşıp4 ay içinde otizmli çocukların  ve  öğretmenlerin yararla-
nacağı 41 adet kitaptan oluşan 4 yardımcı eğitim setiçıkardım. Bu çalışmalarım sayesinde 2013 yılında öğ-
retmenler gününde Ankara’dan yılın fark yaratan öğretmeniseçildim. Onlar için, otizm adına küçük de  ol-
sa yardımcı olmak beni sonsuz mutlu ediyor. 
          Bireysel olarak bu kadar farklılık gösteren öğrencilerimin, her gün bana farklı duygular yaşatan bakış-
ları, davranışları, saf ve temiz duyguları beni onlara bağladı. En çok da Fatma Nur adındaki öğrencimle ya-
şadığım bir anım beni hatırladıkça mutlu ediyor. Fatma Nur 2014 yılında 1. sınıfa başlamıştı. Onu çok sev-
dim.  Çok  güzel  ve  sevimliydi.  Asla  yanına  yaklaştırmıyor  elini  tutmama,  sarılmama,  öpmeme  izin 
          JJ
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Tarih Öğretmeni

         Lise iki ve üçüncü sınıfta Matematik, Fizik ve Sınıf Öğretmenliğimizi alan Adem Yavuz diye bir öğretme-
nimiz vardı. Çok disiplinli, düzenli ve de sert bir öğretmendi. Defter düzenine çok önem verirdi. Matematik
A sınıfı olarak beklemeli öğrenciler çoktu. Adem Öğretmen bizlerle daha çok ilgilenir, derslerimizi sorar, an-
lamazsak bir daha anlatırdı.  Lise üçte  ÖSS sınavları  için evde çalışmaya başladım.  Dershaneler  pek yoktu, 
olanlarda çok pahalıydı.  Adem  Öğretmenim  sabahları erkenden  ders çalışmanın öneminden bahsederdi. 
Bende evdekiler uyuduktan sonra kalkarak, ders çalışır, test çözer ve sonrada okula giderdim. Birinci ÖSS sı-
navına girdim, cevaplarımı zarfın üzerine alıp ertesi günü okula gittim.  İlk  ders Adem Bey’in dersiydi. Yanı-
ma geldi “Ne yaptın ?” dedi.  Ben de  henüz cevaplarıma  bakmadığımı söyledim. Cevaplarımı elimden aldı, 
kontrol etti.  Ben heyecandan titreyerek beklerken,  Adem Bey, “ Gel  kızım seni  alnından öpeceğim.” dedi. 
Sınıfa dönerek şimdi bir sır veriyorum.“İki yıl önce beklemeli çocukların durumu konuşuluyordu kurulda, se-
nin adın geçti, beklemede dört yıl geçirdiğin  için  okuma hakkının kalmadığı söylendi. Ben  de  sınıfı geçiril-
meniz için arkadaşlarıma ısrar ettim. Kız çocuklarımızın okuma aşkını görmüyor musunuz? Lütfen geçirelim 
ve de bunları benim sınıfıma alalım. Ben inanıyorum ki bu kızlar üniversiteyi de kazanacaklardır. Demiştim, 
aferin  kızım,  yüzümü kara çıkarmadın,  çok teşekkür ederim.”… Asıl ben teşekkür ederim canım Öğretme-
nim, bana inandınız, hem de hiç tanımadan diyerek büyük bir şevkle ertesi yılda olsa Hacettepe Üniversite-
si’ni kazanmayı başardım. 1994 yılında da çocukluk hayalime aşkıma kavuştum.
         Öğretmenlik kariyerim önce devlet okulları, sonra özel okullar şeklinde devam etmişti. Öğretmen ola-
rak yapabileceklerimin farkına varmam özel bir okulda oldu. Okulda nöbetimi birinci sınıfların katında tutar-
ken fark ettim. İçimdeki küçük öğretmen tekrar canlandı,  birinci sınıf çocuklarıyla teneffüslerde çizgi oynu-
yor, şarkı söylüyor,  dans ediyordum. Hiç utanmıyordum. Galiba büyüdükçe dans etmekten, şarkı söylemek-
ten utanır oluyorduk. Hele de Öğretmensen, hem de lisede öğretmensen olur mu canım dans, şarkı… Ama 
Adem  Bey  de  bize şarkı söylerdi. İşte ben de böylece kendimi aşmaya başlamıştım. Bu durum ders anlatı-
mımı, öğrencilerle diyalogumu da etkilemeye başlamıştı.  Başarısız öğrencilerle nasıl başarılı oluru aramaya 
başladım. Motivasyon gücümü keşfettim.
        Kızımın doğumuyla çok sevdiğim mesleğimi bırakmak istedim. Çevremdekiler  çok şaşkındı, inanmıyor-
lardı.  Ama ben küsmüştüm,  beni  anlamayan idarecilerden, ayak kaydıranlardan,  adam kayıranlardan bık-
mıştım. Mesleğime küsmüştüm, yoksa kendime mi küsmüştüm henüz bilemiyordum...
        Oğlum,  evimizin biraz ilerisin deki okula yazılmıştı. Okullar açıldı. Hiç umursamıyorum, bebeğimle ilgi-
leniyorum, vaktim çok.  Bir yerlere yetişmiyorum, özgürüm.  Ama bir şeyler eksik, boşluk var, bomboşum… 
Ve bir gün kızımı da aldım okulun karşısındaki parkta oturup oğlumu beklerken, okuldan gelen İstiklâl Mar-
şı’nın sesini duydum.  Hemen ayağa kalktım, yüksek sesle söylemeye başladım.  Ama hıçkırmaktan söyleye
miyorum. Marş bitince doğruca oğlumun okuluna gittim. Öğrencilerin koşuşturmasını görünce kendimi bir 
sınıfa attım. Ağlayarak tahtaya, dağınık sıralara,  tozlu tebeşirlere baktım.  Tebeşiri  elime  aldım. Kokladım, 
kokladım…Tahtaya bir şeyler yazdım.  İçimdeki boşluk silindi.  Kocaman bir güneş parladı.  Ağlayarak öğret-
men masasına oturdum. Lise sınavlarını veremediğim yıllarda kalem koklardım. Okul özlemim giderdi, hayal 
ederdim. Şimdide tebeşirleri öyle,özlemle kokladım.  Herkesin bir misyonu vardı bu dünyada ben benimki-
ni bulmuştum. Benim görevim öğretmekmiş, öğretenmiş, Öğretmenlikmiş meğer. Tıpkı Anka Kuşu gibi yeni-
den doğacaktım. Çiçeklerime kavuşacaktım.
        Bana bir öğretmen inanmış ve desteklemişti… Şimdi sıra bende… Benimde inandığım yüzlerce çiçekle-
rim var. Onların da Zümrüdü Anka Kuşu olduklarını göreceğim. Umutluyum… 
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FARKLIYIM, FARKINDAYIM.

         

         OTİZM ile 2006 yılında tanıştım. Okula yeni başlayan oğlumun sınıfında 
kaynaştırma eğitimi alan 11 yaşında otizmi olan bir erkek çocuğu vardı. Çok 
farklı gelmişti davranışları, farklıydı. Diğer çocuklar onunla alay ediyorlardı. 
Ona karşı farklı bir duygu hissettim. Ve o yıl karar verdim otizmi olan çocuk-
lara eğitim veren bir okula tayin istemeyi. 
         Bu çocuklar toplumdan soyutlanıp dışlanmıştı.Şöyle düşündüm o an. 
Otizmi olan ve öğrenme güçlüğü çeken bu çocuklar aslında yaşamın ve top
lumun bir gerçeği idi. O halde bende üstüme düşeni yapmalı ve bir adım at
malıydım. Onların sessiz çığlıklarını duydukçayüreğim elvermiyordu, ardımı 
dönüp gidemiyordum.Onları nasıl görmezden gelir ve sırtımı dönüp gidebilir
dim. Gidemedim. Araştırdım ve şu anda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yaptığım okula kendi iste-
ğimle geldim.  9 yıldır bu okuldayım  ve  okulda otizmi olan çocuklarımla mutluyum.  Onlara küçükde olsa 
bir şeyler öğretmek en büyük mutluluğum.
         Her zaman bu çocuklara kendi gözümüzle dışarıdan baktık. Kendimizi onların yerine koyarak  onların 
dünyaya  ve  bize baktığı gibi bakmadık.  Bu nedenle ben de  “OTİZMİ OLAN BİREYLER”in  gözünden bizim 
dünyamızı nasıl gördüklerini düşünüponları anlamaya çalışıp ona göre eğitimlerine katkıda bulunuyorum. 
Daha çok görsel sanatları kullanıyorum. Öğrencilerimin eğitiminde sadece bir kâğıt, bir kalem değil, büyük
 fırçalar, tuvaller, dikkat çekici materyaller kullanarak, akrilik, ebru,  v.b.  ilgilerini çekebilecek farklı malze-
melerle etkinlikler yapıyorum. Meselâ, ebru çalışması çocuklarda büyük bir rahatlama sağlıyor.  Resim ça-
lışmalarında  kullandıkları renkler,  çizgiler  o  anki ruh halleri konusunda bana fikir veriyor.  Siyah  ağırlıklı 
renkler, bana çocuğun depresif olduğunu, çok aşırı kırmızı kullanıyorsa, saldırganlığının ve hareketliliğinin 
ön planda olduğu daha çok renk kullanan çocuğunalıcı bilgisini veriyor. Ufak adımlarla, yavaş yavaş bir ye-
re gelebilme becerisine sahip olmayı öğreniyorlar.
         Okula başlamadan önce internetten birçok bilgi edindim. Otizmin sosyal etkileşime ve iletişime zarar
 veren, sınırlı  ve  tekrarlanan davranışlara yol açan,  beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olduğunu 
öğrendim.  Okulum yeni açılmıştı.  Otizmli öğrencilerimle ilk tanıştığımda sınıfa  ilk girdiğimde ben sadece 
resim yaptıracağımı düşünüyordum ama öyle olmadı.  Bir öğrencim çığlık çığlığa,  ellerini ısırıyor,  kendini 
ifade edemediği için öfke nöbeti geçiriyordu. Çoğu öğrencim konuşamıyor, kalem bile tutamıyordu.Tutabi-
len çocuk da yapmak istemiyordu.  İlk gün ne  yapacağımı  şaşırdım.  Okulum yeni açıldığı içinde materyal 
eksikliği çoktu. Aslında o yıllarda gerekli materyal de yoktu. Bu nedenle her gün farklı bir materyal tasarla-
yıp onların ince motor becerilerini geliştirebilecek objeler yaptım.  Benim gibi birçok öğretmende zorlanı-
yordu.
          3 yıl geçti. Ben bu süre içindeöğrenme  güçlüğü çeken  ve  otizmli bireyler ile  ilgili pek çok seminere 
katıldım. Her zaman onlar için başka  neler yapabilirim diye düşünüyordum.  3 yıl  içinde hazırladığım ma-
teryalleri de kullanarak bir yayın eviyle de anlaşıp4 ay içinde otizmli çocukların  ve  öğretmenlerin yararla-
nacağı 41 adet kitaptan oluşan 4 yardımcı eğitim setiçıkardım. Bu çalışmalarım sayesinde 2013 yılında öğ-
retmenler gününde Ankara’dan yılın fark yaratan öğretmeniseçildim. Onlar için, otizm adına küçük de  ol-
sa yardımcı olmak beni sonsuz mutlu ediyor. 
          Bireysel olarak bu kadar farklılık gösteren öğrencilerimin, her gün bana farklı duygular yaşatan bakış-
ları, davranışları, saf ve temiz duyguları beni onlara bağladı. En çok da Fatma Nur adındaki öğrencimle ya-
şadığım bir anım beni hatırladıkça mutlu ediyor. Fatma Nur 2014 yılında 1. sınıfa başlamıştı. Onu çok sev-
dim.  Çok  güzel  ve  sevimliydi.  Asla  yanına  yaklaştırmıyor  elini  tutmama,  sarılmama,  öpmeme  izin 
          JJ

Zeynep KOÇ
 Çankaya-Leyla Turgut Anadolu Lisesi

Tarih Öğretmeni

         Lise iki ve üçüncü sınıfta Matematik, Fizik ve Sınıf Öğretmenliğimizi alan Adem Yavuz diye bir öğretme-
nimiz vardı. Çok disiplinli, düzenli ve de sert bir öğretmendi. Defter düzenine çok önem verirdi. Matematik
A sınıfı olarak beklemeli öğrenciler çoktu. Adem Öğretmen bizlerle daha çok ilgilenir, derslerimizi sorar, an-
lamazsak bir daha anlatırdı.  Lise üçte  ÖSS sınavları  için evde çalışmaya başladım.  Dershaneler  pek yoktu, 
olanlarda çok pahalıydı.  Adem  Öğretmenim  sabahları erkenden  ders çalışmanın öneminden bahsederdi. 
Bende evdekiler uyuduktan sonra kalkarak, ders çalışır, test çözer ve sonrada okula giderdim. Birinci ÖSS sı-
navına girdim, cevaplarımı zarfın üzerine alıp ertesi günü okula gittim.  İlk  ders Adem Bey’in dersiydi. Yanı-
ma geldi “Ne yaptın ?” dedi.  Ben de  henüz cevaplarıma  bakmadığımı söyledim. Cevaplarımı elimden aldı, 
kontrol etti.  Ben heyecandan titreyerek beklerken,  Adem Bey, “ Gel  kızım seni  alnından öpeceğim.” dedi. 
Sınıfa dönerek şimdi bir sır veriyorum.“İki yıl önce beklemeli çocukların durumu konuşuluyordu kurulda, se-
nin adın geçti, beklemede dört yıl geçirdiğin  için  okuma hakkının kalmadığı söylendi. Ben  de  sınıfı geçiril-
meniz için arkadaşlarıma ısrar ettim. Kız çocuklarımızın okuma aşkını görmüyor musunuz? Lütfen geçirelim 
ve de bunları benim sınıfıma alalım. Ben inanıyorum ki bu kızlar üniversiteyi de kazanacaklardır. Demiştim, 
aferin  kızım,  yüzümü kara çıkarmadın,  çok teşekkür ederim.”… Asıl ben teşekkür ederim canım Öğretme-
nim, bana inandınız, hem de hiç tanımadan diyerek büyük bir şevkle ertesi yılda olsa Hacettepe Üniversite-
si’ni kazanmayı başardım. 1994 yılında da çocukluk hayalime aşkıma kavuştum.
         Öğretmenlik kariyerim önce devlet okulları, sonra özel okullar şeklinde devam etmişti. Öğretmen ola-
rak yapabileceklerimin farkına varmam özel bir okulda oldu. Okulda nöbetimi birinci sınıfların katında tutar-
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yor, şarkı söylüyor,  dans ediyordum. Hiç utanmıyordum. Galiba büyüdükçe dans etmekten, şarkı söylemek-
ten utanır oluyorduk. Hele de Öğretmensen, hem de lisede öğretmensen olur mu canım dans, şarkı… Ama 
Adem  Bey  de  bize şarkı söylerdi. İşte ben de böylece kendimi aşmaya başlamıştım. Bu durum ders anlatı-
mımı, öğrencilerle diyalogumu da etkilemeye başlamıştı.  Başarısız öğrencilerle nasıl başarılı oluru aramaya 
başladım. Motivasyon gücümü keşfettim.
        Kızımın doğumuyla çok sevdiğim mesleğimi bırakmak istedim. Çevremdekiler  çok şaşkındı, inanmıyor-
lardı.  Ama ben küsmüştüm,  beni  anlamayan idarecilerden, ayak kaydıranlardan,  adam kayıranlardan bık-
mıştım. Mesleğime küsmüştüm, yoksa kendime mi küsmüştüm henüz bilemiyordum...
        Oğlum,  evimizin biraz ilerisin deki okula yazılmıştı. Okullar açıldı. Hiç umursamıyorum, bebeğimle ilgi-
leniyorum, vaktim çok.  Bir yerlere yetişmiyorum, özgürüm.  Ama bir şeyler eksik, boşluk var, bomboşum… 
Ve bir gün kızımı da aldım okulun karşısındaki parkta oturup oğlumu beklerken, okuldan gelen İstiklâl Mar-
şı’nın sesini duydum.  Hemen ayağa kalktım, yüksek sesle söylemeye başladım.  Ama hıçkırmaktan söyleye
miyorum. Marş bitince doğruca oğlumun okuluna gittim. Öğrencilerin koşuşturmasını görünce kendimi bir 
sınıfa attım. Ağlayarak tahtaya, dağınık sıralara,  tozlu tebeşirlere baktım.  Tebeşiri  elime  aldım. Kokladım, 
kokladım…Tahtaya bir şeyler yazdım.  İçimdeki boşluk silindi.  Kocaman bir güneş parladı.  Ağlayarak öğret-
men masasına oturdum. Lise sınavlarını veremediğim yıllarda kalem koklardım. Okul özlemim giderdi, hayal 
ederdim. Şimdide tebeşirleri öyle,özlemle kokladım.  Herkesin bir misyonu vardı bu dünyada ben benimki-
ni bulmuştum. Benim görevim öğretmekmiş, öğretenmiş, Öğretmenlikmiş meğer. Tıpkı Anka Kuşu gibi yeni-
den doğacaktım. Çiçeklerime kavuşacaktım.
        Bana bir öğretmen inanmış ve desteklemişti… Şimdi sıra bende… Benimde inandığım yüzlerce çiçekle-
rim var. Onların da Zümrüdü Anka Kuşu olduklarını göreceğim. Umutluyum… 
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ÖĞRETMENİM BENİM ANNEM

         

JJ
 Hülya Kodaman KÖKÇE

 Beypazarı-Gazi Gündüzalp Ortaokulu
İngilizce Öğretmeni

   

          İlk atandığım görev yeri Çankırı’nın Orta ilçesiydi. İlçeye adımımı atar
atmaz  karşılaştığım insanlar , “Siz Hülya Hocamısınız?” diye sorduklarında 
donup kaldığım  ve  ağzımdan zorla çıkan şaşkınlık dolu bir “evet” kelimesi
hala dün gibi aklımda. Atandığım  yerin bir  YİBO  olduğunu  öğrendiğimde
şaşkınlığım bir kat daha arttı.  Daha önce  bu kelimeyi hiç duymadığıma mı
güleyim yoksa görevli memurun herhalde  yanlış söyledi aslında  İBO  diye-
cekti sanırım diye düşünmeme mi bilemiyorum. Bu okulu İbrahim Tatlises-
’in yaptırdığı bir okul olarak düşünmem okulun büyük bahçesini görene ka-
dar sürdü,  taki okulun yeşil renkli binasının  üstündeki mavi tabela üstüne 
büyük harflerle yazılmış o yazıyı görene kadar ,“ORTA YATILI BÖLGE OKULU”. 
Yüzümdeki mahcupluk ve kızarıklık , şimdi bile anlatırken yüzüme konmuş 
bir ifadedir.  YİBO ,büyük bir bahçenin içine  yerleştirilmiş  binalardan oluşuyordu.  Sonradan öğrendim ki 
bunlar : okul binası, yemekhane, pansiyon ve lojmanlardı. Bu büyük bahçenin birde çocuk parkı vardı. Ço-
cukların o masum gülümsemelerini görüp,  şen kahkahalarını duyabileceğiniz  çok  huzurlu  bir yer. Sonra-
dan burası benim dinlenmeme kanım oldu.        İlk gün okula beni ailem getirdi. Kendimi ilkokula başlayan 
öğrenciler gibi hissediyordum. Annesinin biricik kızı şimdi bir öğretmendi. Öğretmeni, buraya gelene kadar 
tek bir görevle tanımlıyordum: Ders zili çaldığında okulda öğrendiği bilgiyi, kendisini sınıfta dört gözle bek-
leyen o körpecik beyinlere aktarmaya hevesli bir eğitim gönüllüsü.  Ama bu  tanımın buraya adım atar at-
maz değişmesi uzun sürmedi.  Okul müdürü,  bize  lojmanları,  okul binasını, yemekhaneyi  ve  pansiyonu 
gezdirdi.  Ailem beni yerleştirip gitti. İnsan ne kadar büyük olursa olsun kendini çocuk gibi ağlamaktan ala-
mıyor. Artık  yalnızdım. Bu duyguyu yemekhaneye gidene kadar hissettim.  Ama ne göreyim minnacık birin-
ci sınıf öğrencileride,  köyleri uzak  olduğu için yatılı  kalmak  zorundalardı.  Onları  gördüğümde  ne  kadar 
şanslı olduğumu düşündüm. Onların yaşındayken ben annemin sıcak yemeklerini yerdim. Üstelik annemin 
güzel yemeklerine burun kıvırırdım. Ben bunları düşünürken o minicik ellerim usluğa  uzanamayan bir öğ-
renci dikkatimi çekti. Diğer öğrenciler ellerini yıkayıp yemek sırasına geçiyorlar.
          Ama o kenara çekilmiş bekliyordu ve ağlamaya hazır kırmızı gözleriyle etrafa bakıyordu.  Annemden  ayrıldığım 
için ağladığıma utandım. Yanına gittiğimde beni  gördüğüne  o kadar sevindiki hemen sarılıverdi. Onun hizasına eğilip 
ona sıkıca sarıldım ve kulağına  “Yalnızdeğilsin .” dedim. Birlikte ellerini yıkadık sonra sıraya girip yemek almasına yar-
dım ettim. Ama başımı kaldırıp masalara baktığımda onun  gibi olan minik öğrencilerin  pek  çok olduğunu fark ettim.  
Sıraya girip yemek aldım ve rastgele bir masaya oturdum.  Hep birlikte yemek yedik annelerinden ayrı  ilk günlerinde.  
Meyvesini çatalla soymaya çalışan bir öğrenci dikkatimi çekti.  Bekledim sonuna kadar ve başardı,  yüzünde başarma-
nın  verdiği bir  gururla başını  kaldırdı sonra mahcup kızaran yanakları ile kocaman bir gülümseme kapladı  minik  yü-
zünü.  Yemekten sonra etüte geçildi. 2 saat boyunca etütte  yapmaları  gereken  ödevlerini tamamlayıp  pansiyonlara  
geçtik. Birinci sınıf öğrencilerinden biri pansiyonun basamaklarına oturmuş ağlıyor.  Neden ağladığını sorduğumda an-
nesini özlediğini söyledi.  Bende ona  “Annemi bende  çok özledim.’’dedim.  Çok şaşırmıştı.  Ağlamaktan kızarmış göz-
lerini kocaman açarak “Gerçekten mi?” diye sordu. “Evet” cevabını duyduğunda minicik yüzüne  kocaman bir  gülüm-
seme kondu. Ona masal anlatmayı teklif ettim .Çok hoşuna gitti. Boynuma sarıldı.Elinden tutup yatağına giderken  ak-
lımızda  annelerimiz vardı.  Ben  bu  küçük elleri  avucumda sımsıkı  tutarken,  biliyordum ki bu küçüğün evinde  onun 
odasına, sıcak evine doğru yürüyorduk. Masala başlar başlamaz minicik gözleri kapanmaya başladı. Uykuya dalmadan
 ağzından çıkan kelimelerle ağlamaya başladım; “ Tıpkıannem  gibisin”.   Artık  anladım ki,  öğretmenlik  sadece  derste 
bir eğitmen değil ,  yeri geldiğinde bir anne, baba, kimi zaman  arkadaş,  bazen  doktor,  hemşire  olabilmektir.  Öğret-
menlik  kutsal  bir meslek.  Ne mutlu  iyi  ki  öğretmen  oldum  diye  bilene!
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Zübeyde Baştüzel ÇAMCI

 Çankaya-Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Görsel Sanatlar Öğretmeni

öpmeme izin vermiyordu.  Çok zor  ve  inatçı bir çocuktu.  Her görsel sanatlar dersine  geldiğinde sınıfa bile 
girmek istemiyordu.  Sınıf öğretmeni onun davranışlarını  değiştirmek  için  elinden  geleni  yapıyordu.  Her 
dersimiz olduğunda olay yaratıyor sürekli ağlıyordu. Bir gün Fatma Nur yine dersime girmemek için direndi. 
İstemeyerek sınıfa girdi. Yerine bile oturmak istemedi.  Ağladı, kendini yerden yere attı.  Görmezden geldik
önce.Sonra ben onun yanına gittim ve elini tutarak;  “Kızım, neden ağladın?” dedim. O an derin derin bana 
baktı. Uzun süre gözümün içine bakıp yüzüme dokundu ve dakikalarca da dokunmaya devam edip inceledi.
Öğretmeniyle beraber çok şaşırdık. O günden sonra Fatma Nur ile  çok uyumlu  ve  güzel ders yaptık. Şimdi 
öğrencim  3. Sınıfta  ve  özverili öğretmenleriyle beraber çok yol aldı. Bunu görmenin mutluluğu benim için 
her şeye değer.
         Otizmli çocukların eğitimi bazen iğneyle kuyu kazmaya benzese de,  her  otizmli  çocuk  kendine  göre 
bir öğrenme biçimine sahip.  Önemli olan, kapıyı açacak doğru anahtarı bulmak. Olayları çok fazla değiştire
bilme şansımız olmuyor, ancak bakış açımızı değiştirebiliriz.  Çünkü bu bizim elimizde. Olumlu bakmaya ça-
lışmalıyız. Mutlaka her şeyin bir olumlu yanı vardır, bunu unutmamalıyız.
         Çocukları iyi analiz edip,  onları tanıyıp, hedef koyup,  o hedefe  ulaştıktan  sonra başka bir hedefe yö-
nelmek çok önemli. Her otizmli çocuğun farklı bir yeteneği var. O yeteneği doğrultusunda  gelişmesini sağ-
lamak gerekiyor. Özellikle spor yaptırmak gerekiyor, içlerindenfışkıran enerjiyi atmak için. Her otizmli çocu-
ğun yapabileceği bir spor dalı mutlaka var, araştırıp uygun alanı bulmaları gerekiyor. Ben öğrencilerimi otiz-
mli değil de çok özel ve kendilerine özgü yetenekleri olan bireyler olarak görüyorum.  Onları yabancı bir ül-
keden gelmiş, Türkçe bilmeyen, okuma yazması olmayan,üstelik sağır ve dilsiz bireyler olarak düşünüyorum 
ve ona göre yaklaşıyorum. Yabancı bir çocuğa önce sevginizi verirsiniz sonra onun güvenini kazanırsınız. Da-
ha sonra da ona hayatı tanıtırsınız. Ben de böyle yaptım ve yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerimesevebilece-
ği etkinlikler hazırlıyorum sevebileceği etkinlikleri  sıkmadan yaptırmaya çalışıyorum. Her bireyin başarma-
ması için hiçbir sebep yoktur.  Başarının yolu her  işte olduğu  gibi  önce inanmaktır.  Sonrası  zaten  geliyor. 
Eğer siz gerçekten inanarak, pes etmeden, yılmadan ve isteyerek hayal kurarak çalışırsanız, inanın hayal de-
diğiniz her şey zaman içinde gerçek oluyor.  Ama yeter ki yılmayın,  vazgeçmeyin.  Her çocuk gibi otizmli de 
öğrenir. Belki biraz daha yavaş, biraz daha geç. Ama pek çoğu mutlaka öğreniyor. Son 9 yılda otizmli öğren-
cilerime doğru ilerleyip ellerinden tutarak çok yol aldım, daha da çok yolum var…
         Öğrencilerim her çocuk gibi bir çiçek. Eğer bizler o çiçeğin  açtığını  görmek  istiyorsak  her  gün damla 
damla su sabırla açmalarını beklemeliyiz. Bu okulda otizmli öğrencilerimde, öğretmenliği, anneliği, acizliği, 
vebali,  sabrı,  bazen boşa kürek çekmeyi,  bazen de  1 cm  ilerlediğinde sevinçten zıplamayı öğrendim.  Biz 
eğitmeniz olayları  çok  fazla değiştirebilme şansımız olmuyor ancak bakış açımızı değiştirebiliriz. O çocukla
ra doğru ilerleyip ellerinden tutmalıyız.
         Bazen de ben öğrencilerimden öğrendim…Hayatta hiçbir şey istediğin gibi olmayabilirmiş, öğrendim.
         Hayat bazen beklentilerini sana sunmayabilirmiş, kabul ettim.
         Farklılıklarımıza saygı duymak gerekirmiş, şükrettim. 
        “Biz hasta değiliz,  biz farklıyız sizden hepsi bu.  Kabul et bizim farklılığımızı  ve  korkma bu  farklılıktan. 
Farklılığıma saygı göster.  Olumsuzluklarımı gidermemde bana yardımcı ol.  Bana  yol  göster,  farklılıklarımı 
olumluluğa çevir  ve  geliştir.  O zaman göreceksin ki  hayat kalitemiz daha iyi olacak ve  yaşam hepimiz için 
daha yaşanılır kılınacak.”
         Öğretmenliğimin son yıllarında öğrencilerimle  birlikte tüm diğer  otizmli çocuklardan sorumlu hisset-
tim kendimi.  Onlara küçük de olsa bir şeyler öğretmek en büyük mutluluğum.
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ÖĞRETMENİM BENİM ANNEM

         

JJ
 Hülya Kodaman KÖKÇE

 Beypazarı-Gazi Gündüzalp Ortaokulu
İngilizce Öğretmeni

   

          İlk atandığım görev yeri Çankırı’nın Orta ilçesiydi. İlçeye adımımı atar
atmaz  karşılaştığım insanlar , “Siz Hülya Hocamısınız?” diye sorduklarında 
donup kaldığım  ve  ağzımdan zorla çıkan şaşkınlık dolu bir “evet” kelimesi
hala dün gibi aklımda. Atandığım  yerin bir  YİBO  olduğunu  öğrendiğimde
şaşkınlığım bir kat daha arttı.  Daha önce  bu kelimeyi hiç duymadığıma mı
güleyim yoksa görevli memurun herhalde  yanlış söyledi aslında  İBO  diye-
cekti sanırım diye düşünmeme mi bilemiyorum. Bu okulu İbrahim Tatlises-
’in yaptırdığı bir okul olarak düşünmem okulun büyük bahçesini görene ka-
dar sürdü,  taki okulun yeşil renkli binasının  üstündeki mavi tabela üstüne 
büyük harflerle yazılmış o yazıyı görene kadar ,“ORTA YATILI BÖLGE OKULU”. 
Yüzümdeki mahcupluk ve kızarıklık , şimdi bile anlatırken yüzüme konmuş 
bir ifadedir.  YİBO ,büyük bir bahçenin içine  yerleştirilmiş  binalardan oluşuyordu.  Sonradan öğrendim ki 
bunlar : okul binası, yemekhane, pansiyon ve lojmanlardı. Bu büyük bahçenin birde çocuk parkı vardı. Ço-
cukların o masum gülümsemelerini görüp,  şen kahkahalarını duyabileceğiniz  çok  huzurlu  bir yer. Sonra-
dan burası benim dinlenmeme kanım oldu.        İlk gün okula beni ailem getirdi. Kendimi ilkokula başlayan 
öğrenciler gibi hissediyordum. Annesinin biricik kızı şimdi bir öğretmendi. Öğretmeni, buraya gelene kadar 
tek bir görevle tanımlıyordum: Ders zili çaldığında okulda öğrendiği bilgiyi, kendisini sınıfta dört gözle bek-
leyen o körpecik beyinlere aktarmaya hevesli bir eğitim gönüllüsü.  Ama bu  tanımın buraya adım atar at-
maz değişmesi uzun sürmedi.  Okul müdürü,  bize  lojmanları,  okul binasını, yemekhaneyi  ve  pansiyonu 
gezdirdi.  Ailem beni yerleştirip gitti. İnsan ne kadar büyük olursa olsun kendini çocuk gibi ağlamaktan ala-
mıyor. Artık  yalnızdım. Bu duyguyu yemekhaneye gidene kadar hissettim.  Ama ne göreyim minnacık birin-
ci sınıf öğrencileride,  köyleri uzak  olduğu için yatılı  kalmak  zorundalardı.  Onları  gördüğümde  ne  kadar 
şanslı olduğumu düşündüm. Onların yaşındayken ben annemin sıcak yemeklerini yerdim. Üstelik annemin 
güzel yemeklerine burun kıvırırdım. Ben bunları düşünürken o minicik ellerim usluğa  uzanamayan bir öğ-
renci dikkatimi çekti. Diğer öğrenciler ellerini yıkayıp yemek sırasına geçiyorlar.
          Ama o kenara çekilmiş bekliyordu ve ağlamaya hazır kırmızı gözleriyle etrafa bakıyordu.  Annemden  ayrıldığım 
için ağladığıma utandım. Yanına gittiğimde beni  gördüğüne  o kadar sevindiki hemen sarılıverdi. Onun hizasına eğilip 
ona sıkıca sarıldım ve kulağına  “Yalnızdeğilsin .” dedim. Birlikte ellerini yıkadık sonra sıraya girip yemek almasına yar-
dım ettim. Ama başımı kaldırıp masalara baktığımda onun  gibi olan minik öğrencilerin  pek  çok olduğunu fark ettim.  
Sıraya girip yemek aldım ve rastgele bir masaya oturdum.  Hep birlikte yemek yedik annelerinden ayrı  ilk günlerinde.  
Meyvesini çatalla soymaya çalışan bir öğrenci dikkatimi çekti.  Bekledim sonuna kadar ve başardı,  yüzünde başarma-
nın  verdiği bir  gururla başını  kaldırdı sonra mahcup kızaran yanakları ile kocaman bir gülümseme kapladı  minik  yü-
zünü.  Yemekten sonra etüte geçildi. 2 saat boyunca etütte  yapmaları  gereken  ödevlerini tamamlayıp  pansiyonlara  
geçtik. Birinci sınıf öğrencilerinden biri pansiyonun basamaklarına oturmuş ağlıyor.  Neden ağladığını sorduğumda an-
nesini özlediğini söyledi.  Bende ona  “Annemi bende  çok özledim.’’dedim.  Çok şaşırmıştı.  Ağlamaktan kızarmış göz-
lerini kocaman açarak “Gerçekten mi?” diye sordu. “Evet” cevabını duyduğunda minicik yüzüne  kocaman bir  gülüm-
seme kondu. Ona masal anlatmayı teklif ettim .Çok hoşuna gitti. Boynuma sarıldı.Elinden tutup yatağına giderken  ak-
lımızda  annelerimiz vardı.  Ben  bu  küçük elleri  avucumda sımsıkı  tutarken,  biliyordum ki bu küçüğün evinde  onun 
odasına, sıcak evine doğru yürüyorduk. Masala başlar başlamaz minicik gözleri kapanmaya başladı. Uykuya dalmadan
 ağzından çıkan kelimelerle ağlamaya başladım; “ Tıpkıannem  gibisin”.   Artık  anladım ki,  öğretmenlik  sadece  derste 
bir eğitmen değil ,  yeri geldiğinde bir anne, baba, kimi zaman  arkadaş,  bazen  doktor,  hemşire  olabilmektir.  Öğret-
menlik  kutsal  bir meslek.  Ne mutlu  iyi  ki  öğretmen  oldum  diye  bilene!

          

JJ
Zübeyde Baştüzel ÇAMCI

 Çankaya-Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Görsel Sanatlar Öğretmeni

öpmeme izin vermiyordu.  Çok zor  ve  inatçı bir çocuktu.  Her görsel sanatlar dersine  geldiğinde sınıfa bile 
girmek istemiyordu.  Sınıf öğretmeni onun davranışlarını  değiştirmek  için  elinden  geleni  yapıyordu.  Her 
dersimiz olduğunda olay yaratıyor sürekli ağlıyordu. Bir gün Fatma Nur yine dersime girmemek için direndi. 
İstemeyerek sınıfa girdi. Yerine bile oturmak istemedi.  Ağladı, kendini yerden yere attı.  Görmezden geldik
önce.Sonra ben onun yanına gittim ve elini tutarak;  “Kızım, neden ağladın?” dedim. O an derin derin bana 
baktı. Uzun süre gözümün içine bakıp yüzüme dokundu ve dakikalarca da dokunmaya devam edip inceledi.
Öğretmeniyle beraber çok şaşırdık. O günden sonra Fatma Nur ile  çok uyumlu  ve  güzel ders yaptık. Şimdi 
öğrencim  3. Sınıfta  ve  özverili öğretmenleriyle beraber çok yol aldı. Bunu görmenin mutluluğu benim için 
her şeye değer.
         Otizmli çocukların eğitimi bazen iğneyle kuyu kazmaya benzese de,  her  otizmli  çocuk  kendine  göre 
bir öğrenme biçimine sahip.  Önemli olan, kapıyı açacak doğru anahtarı bulmak. Olayları çok fazla değiştire
bilme şansımız olmuyor, ancak bakış açımızı değiştirebiliriz.  Çünkü bu bizim elimizde. Olumlu bakmaya ça-
lışmalıyız. Mutlaka her şeyin bir olumlu yanı vardır, bunu unutmamalıyız.
         Çocukları iyi analiz edip,  onları tanıyıp, hedef koyup,  o hedefe  ulaştıktan  sonra başka bir hedefe yö-
nelmek çok önemli. Her otizmli çocuğun farklı bir yeteneği var. O yeteneği doğrultusunda  gelişmesini sağ-
lamak gerekiyor. Özellikle spor yaptırmak gerekiyor, içlerindenfışkıran enerjiyi atmak için. Her otizmli çocu-
ğun yapabileceği bir spor dalı mutlaka var, araştırıp uygun alanı bulmaları gerekiyor. Ben öğrencilerimi otiz-
mli değil de çok özel ve kendilerine özgü yetenekleri olan bireyler olarak görüyorum.  Onları yabancı bir ül-
keden gelmiş, Türkçe bilmeyen, okuma yazması olmayan,üstelik sağır ve dilsiz bireyler olarak düşünüyorum 
ve ona göre yaklaşıyorum. Yabancı bir çocuğa önce sevginizi verirsiniz sonra onun güvenini kazanırsınız. Da-
ha sonra da ona hayatı tanıtırsınız. Ben de böyle yaptım ve yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerimesevebilece-
ği etkinlikler hazırlıyorum sevebileceği etkinlikleri  sıkmadan yaptırmaya çalışıyorum. Her bireyin başarma-
ması için hiçbir sebep yoktur.  Başarının yolu her  işte olduğu  gibi  önce inanmaktır.  Sonrası  zaten  geliyor. 
Eğer siz gerçekten inanarak, pes etmeden, yılmadan ve isteyerek hayal kurarak çalışırsanız, inanın hayal de-
diğiniz her şey zaman içinde gerçek oluyor.  Ama yeter ki yılmayın,  vazgeçmeyin.  Her çocuk gibi otizmli de 
öğrenir. Belki biraz daha yavaş, biraz daha geç. Ama pek çoğu mutlaka öğreniyor. Son 9 yılda otizmli öğren-
cilerime doğru ilerleyip ellerinden tutarak çok yol aldım, daha da çok yolum var…
         Öğrencilerim her çocuk gibi bir çiçek. Eğer bizler o çiçeğin  açtığını  görmek  istiyorsak  her  gün damla 
damla su sabırla açmalarını beklemeliyiz. Bu okulda otizmli öğrencilerimde, öğretmenliği, anneliği, acizliği, 
vebali,  sabrı,  bazen boşa kürek çekmeyi,  bazen de  1 cm  ilerlediğinde sevinçten zıplamayı öğrendim.  Biz 
eğitmeniz olayları  çok  fazla değiştirebilme şansımız olmuyor ancak bakış açımızı değiştirebiliriz. O çocukla
ra doğru ilerleyip ellerinden tutmalıyız.
         Bazen de ben öğrencilerimden öğrendim…Hayatta hiçbir şey istediğin gibi olmayabilirmiş, öğrendim.
         Hayat bazen beklentilerini sana sunmayabilirmiş, kabul ettim.
         Farklılıklarımıza saygı duymak gerekirmiş, şükrettim. 
        “Biz hasta değiliz,  biz farklıyız sizden hepsi bu.  Kabul et bizim farklılığımızı  ve  korkma bu  farklılıktan. 
Farklılığıma saygı göster.  Olumsuzluklarımı gidermemde bana yardımcı ol.  Bana  yol  göster,  farklılıklarımı 
olumluluğa çevir  ve  geliştir.  O zaman göreceksin ki  hayat kalitemiz daha iyi olacak ve  yaşam hepimiz için 
daha yaşanılır kılınacak.”
         Öğretmenliğimin son yıllarında öğrencilerimle  birlikte tüm diğer  otizmli çocuklardan sorumlu hisset-
tim kendimi.  Onlara küçük de olsa bir şeyler öğretmek en büyük mutluluğum.
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IŞIK DOĞU’DAN YÜKSELİR

         

JJ
Sevilay İNCEKARA

 Keçiören-Aktepe Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

   

       Sabırsız bir bekleyiş içindeyim.  Öğretmen  atamaları  belli olmuş. Mezun olalı  beş yıl oldu. Bilgisayarın 
başına geçiyorum. Babam içerden sesleniyor: ”Sonuçlar belli oldu mu?” “Hayır, baba bilgisayar kitlendi, so-
nuçları henüz göremedim.” Tam da bu sırada telefon çaldı. Telefondaki ses arkadaşımdı, nereye atandığımı 
öğrenmiş. Söyledi:  “ Ardahan-Göle.”  Gözyaşlarına boğuluyorum. Bu sefer başarmanın verdiği mutluluktan 
ağlıyorum.  Babam ve annem tebrik ediyorlar.  Geç gelen bir  başarı oldu;  ama oldu.  Şükrediyorum.  Kendi 
kendime söyleniyorum. “Göle, Göle ,Göle…” Bende hiçbir çağrışım uyandırmıyor. Bilenler anlatıyor: Bol bol 
kaşar peynir yersin,  kazları ve soğuğu meşhurdur.  Dalıyorum uzaklara,  Türkiye’nin en doğusuna. Ne kaşar 
peynir umrumda ne kazlar ne de soğuk. Nasıl bir yer acaba, nasıl bir hayat beni bekliyor? Mutlu olmak isti-
yorum. Kars Havaalanına iniş yapıyorum. Takvimler 17 Haziran’ı gösteriyor.  İlk uçak deneyimim. Kars Hava-
alanı ne çok soğuk ne de çok sıcak. Meraklı bir bekleyiş  başlıyor. Ne yaşayacağımı  merak ediyorum. Birkaç 
saat sonra Ardahan-Göle’deyim. Evimden  1070 km  uzaktayım; ama içimde tatlı bir  mutluluk var.  Zor olsa 
da yeni yapılmış bir apartman dairesine yerleşiyorum. Apartmanın içinde de kalorifer petekleri var. Çok so-
ğuk bir yer olduğunu bir kez daha idrak ediyorum. Buraların soğuk  olduğunu duymak başka, o  soğuğu  ya-
şamak başka bir şeydi. Kısa bir zaman sonra yerleştim.  Ankara’dan ikinci el bir çamaşır  makinesi yolladılar.
Otogara gittim. Benim makine öylece ortada beni bekliyor. Kaşka dedikleri at arabasının üstüne yüklüyoruz. 
Benim de binmem gerektiğini söylüyorlar. Biraz çekinerek biraz merakla at arabasına biniyorum. İlkleri yaşı-
yorum. Okulun  ilk  günü etrafı anlamaya çalışan gözlerle süzüyorum. Burası yatılı  bir bölge okuluydu. Oku-
lun biraz  ilerisinde  öğrencilerin kaldıkları pansiyon vardı.  Bazı geceler onlarla  birlikte kalmam  gerektiğini 
öğreniyorum.  Onlarla pansiyonda kaldığım gecelerde kitap okuyorduk,  ders  çalışıyorduk,  film  izliyorduk. 
Onların bütün dünyası okulları ve aileleriyle sınırlıydı. Burada yapacakları çok fazla şey yoktu. Bütün bunlar 
benim için de geçerliydi. Umut olmalıyım birilerine. Bazıları yeni bir yere geldiklerinde  mutlu eder, bazıları 
o yerden çekip gittiklerinde. Gittiği yere mutluluk getirenlerden olmayı tercih ediyorum. 
       Zorlu bir süreç başlıyor.  Ardahan’da sinema yok.  Tiyatro çalışmaları  yaparak  umut olmayı deniyorum. 
Hayatın kendisi bir tiyatro oyunu değil miydi?  Bizde o oyunun gelip geçici oyuncuları. Daha önce  böyle bir 
deneyimim olmadı. Çok şey öğreneceğimden eminim. Tiyatro metnini belirlemek için bir sürü kitap karıştı-
rıyor, sahne sanatları ile ilgili kitaplar okuyorum. Sonunda oyunun metnini de oyunda rol alacak öğrencileri 
de belirliyorum. İlk zamanlar biraz moralim bozuluyor. Seçtiğim öğrencilerden birine hiç kimse güvenmiyor.
Şöyle şeyler duyuyorum:” Hocam seçe seçe bu haytayı mı seçtin?” olsun diyorum. O  haytaya,  ben  güveni
yorum. O da kendisi  için söylenenlere şahit oluyor. Hem onun hem benim başarısızlığım her seferinde vur-
gulanıyor.  O haytayla her sabah göz göze geliyoruz.  Bana diyor ki: “ Hocam senin yüzünü kara çıkartmaya-
cağım.” Bu sözlerle tazeleniyorum.  O bana ben ona umut oluyoruz. Değil kendi rolünü ezberlemek tüm ar-
kadaşlarının rolünü ezberliyor. Diğer arkadaşlarına taktikler veriyor. Hatta herhangi biri hastalanır da oyuna 
katılamazsa onların rolünü oynamayı da üstleniyor. Kostümler için hazırlık yapmam gerekiyor. Melek kostü-
mü için melek kanatları yapmalıyım. Tüm ev halkı benim için birleşiyor. Kağıt tabaklardan melek kanadı ya-
pıyoruz.  Ailem bazı roller için Ankara’dan kıyafet gönderiyor.  Oyunun tamamı bir otogarda geçiyor. Maket 
bir otobüse ihtiyacım var.  Günlerdir düşünüyorum;  maket otobüsü yapacak  yeteneğe  sahip olmadığımın 
sonunda farkına varıyorum. Okula adı  verilen şahsın kim olduğunu araştırıyorum. Okul bir holding tarafın-
dan babalarının adına o  topraklara vefa duygusuyla yaptırılmış.  Oyun 19  Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’-
nda büyük bir konferans salonunda sahnelenecek. Bu nedenle heyecanım daha da artıyor. Sahnenin dekora 
ihtiyacı var. Aslında maket bir otobüs her şeyi kolaylaştıracak.”Gerisini hallederim inşallah!” diyorum. Küçük 
çaplı bir araştırma sonunda okulu yaptıran holdingin telefon numarasına ulaşıyorum. 

Holdingi arıyorum ve kendimi tanıtıyorum. Gayet sıcak kanlı karşılıyorlar, sesime ses veriyorlar, geri dönüş
yapıp okulu  arıyorlar. Omuzlarımdaki  yükün  hafiflediğini  hissediyorum, mutluluktan  uçuyorum. Müdür
Bey’in yüzünde şaşkın bir ifade… 
        İlk zamanlar pek de alışkın olmadığım;  ama zamanla yerini tebessüme  bırakan Doğu ağzıyla“ Hocam 
bugün seni… Holdingten aradılar, bu numarayla onları arayacakmışsın.” diyor. Gayet soğukkanlı  bir tavırla
numarayı alıyorum. Holdingin reklam ajansına bağlıyorlar. İhtiyaçlarımı anlatıyorum. Sağ olsunlar ikileme-
diler.”Hocam en kısa zamanda maket otobüsünüzü gönderiyoruz.” Cümlesiyle gerçekten bir otobüs sahibi 
olmuşçasına seviniyorum. Bu süreci öğrencilerimle paylaşıyorum. Dört gözle otobüs bekliyoruz. 
       Beklediğimiz otobüs geldi, tam da istediğim gibi. Davetiyeler, afişler, oyunun müzikleri, kostümleri, de-
koru her şeyden önemlisi canım öğrencilerim hazır. Bu arada biraz ciğerlerimi üşütmüşüm. Ankara Dışkapı 
Hastanesinde bir gün yatıyorum. Aklımda  Göle var.  Göle’deyim.  19 Mayıs 2009 İşte! O gece… Konferans 
salonu hıncahınç dolu. Ön sırada protokol,  onların arkasında ilçede görev yapan diğer öğretmen arkadaş-
lar ve öğrencilerin velisi.  Ev arkadaşlarımı görüyorum seyircilerin arasında,  varlıklarıyla onlar da  güç ver-
meye gelmişler. Bir ara okul müdürü gelip bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyor. “Her şey tamam ho-
cam.“ diyorum uzaklaşıyor.  O hayta öğrencim vardı ya adına yakışır bir şekilde  Poyraz gibi  esti.  Sahnede 
adeta profesyonel bir oyuncu izliyorum.  Bu başarıda  birazda olsa payım olduğunu düşünerek gururlu bir 
ifadeyle “ Hocam seçe seçe bu haytayı mı seçtin?” diyenlerin oturduğu tarafa bir bakış fırlatıyorum.   Oyu-
nu tüm öğrencilerim başarıyla sergiliyor. Seyirciler ayakta alkışlıyor. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Öğren-
cilerimden bazıları kostümlerinin hatıra amaçlı kendisinde kalmasını istiyor.  “Alabilirsiniz çocuklar. “ diyo-
rum. Gözlerim doluyor. Ev arkadaşlarımın da emeğini inkar edemem. Bir yıl boyunca kartonlarla, simlerle, 
davetiyelerle yaşadılar. Onların bana doğru yürüdüğünü fark ediyorum. Ev arkadaşlarımdan  biri kulağıma 
doğru eğiliyor ve şöyle fısıldıyor. ”Her şey çok güzel bu gece rahat rahat uyu.” Bu sözlerle bir kez daha duy-
gulanıyorum. 
       Birilerinin sadece umuda, yardıma ve  inanca  ihtiyacı vardı tıpkı benim gibi. Bu  okuldaki  görevimi ta-
mamlıyorum. Ankara’ya dönüyorum gözyaşları içinde. İlginçtir ki buraya geldiğimde de ağlıyordum, şimdi 
buradan ayrılırken de ağlıyorum. Birkaç yıl sonra Poyraz’dan haber aldım. Ailesi onu İstanbul’da bir sanat 
okuluna yazdırmış. Birden yıllar önce izlediğim bir filmin başlangıç sahnesini hatırlarken, senarist de filme 
şöyle başlıyordu: “ Nerden aklıma geldi bilmiyorum.  Her şey olup bittikten yirmi dört yıl sonra mazide ta-
mamlanmamış ödev kalmasın diye... Ankara’da 1980 yılının herhangi bir sonbahar sabahı. İlk  ders  sabah 
07.00’ deydi. 07.00’deki ders böyleydi:” 
        Edebiyat öğretmeni sınıfa girer.  Yazım kurallarından bahseder.  Öğrencilerden tatilde ne yaptıklarıyla 
ilgili yazım ve imla kurallarına uygun bir kompozisyon yazmalarını ister. Öğrenciler  ödevi  yazmaya  çalışır-
ken, öğretmen de gazetesini açıp okumaya başlar.  Ancak Y… isimli öğrenci bir  türlü  yazamaz, onun yaza-
madığını fark eden edebiyat öğretmeni: ”Ayıp be iki satır yazıyı yazamıyorsun.”der. Y.. o gün o ödevi yaza-
madığını, bir tek sözden bir isimden başkasını yazamadığını ifade eder.  ”İşte!  Şimdi  yıllar  sonra  yeniden 
deniyorum, bakalım hocam beğenecek mi? “ diyerek filmin senaryosunu yazar. Film böylece başlar. 
        İşte o gün, o senaristtin yıllar önce Ankara’da sabah saat 07.00’de bir derste yaşadığı duyguyu, soğuk 
bir kış sabahında  Ardahan-Göle’de  öğrencim ve ben okul  merdivenlerinden  çıkarken  yaşıyoruz. Gerçek 
hayatlardan sahneye, sahnelerden  hayata akıp giderken… Işık bu sefer  onun için de benim için de Doğu’-
dan yükseliyordu. 
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 Keçiören-Aktepe Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

   

       Sabırsız bir bekleyiş içindeyim.  Öğretmen  atamaları  belli olmuş. Mezun olalı  beş yıl oldu. Bilgisayarın 
başına geçiyorum. Babam içerden sesleniyor: ”Sonuçlar belli oldu mu?” “Hayır, baba bilgisayar kitlendi, so-
nuçları henüz göremedim.” Tam da bu sırada telefon çaldı. Telefondaki ses arkadaşımdı, nereye atandığımı 
öğrenmiş. Söyledi:  “ Ardahan-Göle.”  Gözyaşlarına boğuluyorum. Bu sefer başarmanın verdiği mutluluktan 
ağlıyorum.  Babam ve annem tebrik ediyorlar.  Geç gelen bir  başarı oldu;  ama oldu.  Şükrediyorum.  Kendi 
kendime söyleniyorum. “Göle, Göle ,Göle…” Bende hiçbir çağrışım uyandırmıyor. Bilenler anlatıyor: Bol bol 
kaşar peynir yersin,  kazları ve soğuğu meşhurdur.  Dalıyorum uzaklara,  Türkiye’nin en doğusuna. Ne kaşar 
peynir umrumda ne kazlar ne de soğuk. Nasıl bir yer acaba, nasıl bir hayat beni bekliyor? Mutlu olmak isti-
yorum. Kars Havaalanına iniş yapıyorum. Takvimler 17 Haziran’ı gösteriyor.  İlk uçak deneyimim. Kars Hava-
alanı ne çok soğuk ne de çok sıcak. Meraklı bir bekleyiş  başlıyor. Ne yaşayacağımı  merak ediyorum. Birkaç 
saat sonra Ardahan-Göle’deyim. Evimden  1070 km  uzaktayım; ama içimde tatlı bir  mutluluk var.  Zor olsa 
da yeni yapılmış bir apartman dairesine yerleşiyorum. Apartmanın içinde de kalorifer petekleri var. Çok so-
ğuk bir yer olduğunu bir kez daha idrak ediyorum. Buraların soğuk  olduğunu duymak başka, o  soğuğu  ya-
şamak başka bir şeydi. Kısa bir zaman sonra yerleştim.  Ankara’dan ikinci el bir çamaşır  makinesi yolladılar.
Otogara gittim. Benim makine öylece ortada beni bekliyor. Kaşka dedikleri at arabasının üstüne yüklüyoruz. 
Benim de binmem gerektiğini söylüyorlar. Biraz çekinerek biraz merakla at arabasına biniyorum. İlkleri yaşı-
yorum. Okulun  ilk  günü etrafı anlamaya çalışan gözlerle süzüyorum. Burası yatılı  bir bölge okuluydu. Oku-
lun biraz  ilerisinde  öğrencilerin kaldıkları pansiyon vardı.  Bazı geceler onlarla  birlikte kalmam  gerektiğini 
öğreniyorum.  Onlarla pansiyonda kaldığım gecelerde kitap okuyorduk,  ders  çalışıyorduk,  film  izliyorduk. 
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       Zorlu bir süreç başlıyor.  Ardahan’da sinema yok.  Tiyatro çalışmaları  yaparak  umut olmayı deniyorum. 
Hayatın kendisi bir tiyatro oyunu değil miydi?  Bizde o oyunun gelip geçici oyuncuları. Daha önce  böyle bir 
deneyimim olmadı. Çok şey öğreneceğimden eminim. Tiyatro metnini belirlemek için bir sürü kitap karıştı-
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Holdingi arıyorum ve kendimi tanıtıyorum. Gayet sıcak kanlı karşılıyorlar, sesime ses veriyorlar, geri dönüş
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meye gelmişler. Bir ara okul müdürü gelip bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyor. “Her şey tamam ho-
cam.“ diyorum uzaklaşıyor.  O hayta öğrencim vardı ya adına yakışır bir şekilde  Poyraz gibi  esti.  Sahnede 
adeta profesyonel bir oyuncu izliyorum.  Bu başarıda  birazda olsa payım olduğunu düşünerek gururlu bir 
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cilerimden bazıları kostümlerinin hatıra amaçlı kendisinde kalmasını istiyor.  “Alabilirsiniz çocuklar. “ diyo-
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davetiyelerle yaşadılar. Onların bana doğru yürüdüğünü fark ediyorum. Ev arkadaşlarımdan  biri kulağıma 
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buradan ayrılırken de ağlıyorum. Birkaç yıl sonra Poyraz’dan haber aldım. Ailesi onu İstanbul’da bir sanat 
okuluna yazdırmış. Birden yıllar önce izlediğim bir filmin başlangıç sahnesini hatırlarken, senarist de filme 
şöyle başlıyordu: “ Nerden aklıma geldi bilmiyorum.  Her şey olup bittikten yirmi dört yıl sonra mazide ta-
mamlanmamış ödev kalmasın diye... Ankara’da 1980 yılının herhangi bir sonbahar sabahı. İlk  ders  sabah 
07.00’ deydi. 07.00’deki ders böyleydi:” 
        Edebiyat öğretmeni sınıfa girer.  Yazım kurallarından bahseder.  Öğrencilerden tatilde ne yaptıklarıyla 
ilgili yazım ve imla kurallarına uygun bir kompozisyon yazmalarını ister. Öğrenciler  ödevi  yazmaya  çalışır-
ken, öğretmen de gazetesini açıp okumaya başlar.  Ancak Y… isimli öğrenci bir  türlü  yazamaz, onun yaza-
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Sayı : 44734767/821/9783100 09/09/2016
Konu: IV. Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

                                                                                                                                                 
Öğretmenlerin,  görev yaptıkları  kurumlarda,  görev süreleri içerisinde;  yaşadıkları,

unutamadıkları  ve paylaşıma uygun gördükleri, pedagojik değeri olan anıları  paylaşmalarını
sağlamak, öğretmenlik mesleğinin değerini topluma hissettirmek, öğretmenlerin  meslek hayatları  
boyunca yaşadıkları sorunları ve buldukları çözüm yollarını genç meslektaşlarına aktarmalarını 
sağlamak amaçlarıyla  Müdürlüğümüzce, Ankara ilinin, 25 içinde (Akyurt,  Altındağ, Ayaş, Bala,
Beypazarı, Çamlıdere,  Çankaya,  Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana,
Kalecik,  Kazan, Keçiören, Kızılcahamam,  Mamak, Nallıhan, Polatlı,  Pursaklar, Sincan,
Şereflikoçhisar, Yenimahalle)   sınırları  içerisinde tüm resmî ve özel okullarda  görev yapan
öğretmenler, okul yöneticileri  ve sözleşmeli öğretmenler arasında, 24 Kasım Öğretmenler  Günü 
etkinlikleri kapsamında,“Öğretmenler  Arası Anı Yazma Yarışması” düzenlenmesi  planlanmaktadır.

Söz konusu yarışmanın ekli  şartname doğrultusunda düzenlenmesi Müdürlüğümüzce uygun 
görülmüştür.Makamınızca  uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim. 

                                        Mustafa ÖZEL
                                                                                            Milli Eğitim Müdürü

OLUR
09/09/2016

 Aydın ERGÜN
  Çankaya Kaymakamı
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IV. ÖĞRETMENLER ARASI ANI YAZMA YARIŞMASI 
KATILIM ŞARTNAMESİ (EK-1)

(2016-2017)

YARIŞMANIN AMACI

Öğretmenlerimizin görev yaptıkları kurumlarda, görev süreleri içerisinde yaşadıkları, 
unutamadıkları ve paylaşıma uygun gördükleri pedagojik değeri olan anıları paylaşmalarını 
sağlamak.

Öğretmenlik mesleğinin değerini ve önemini topluma hissettirmek.

Öğretmenlerin meslek hayatları boyunca yaşadıkları sorunları ve buldukları çözüm yollarını 
genç meslektaşlarına aktarmalarını sağlamak.

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

IV. Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması’na, Ankara ilinin, yirmi beş ilçesi 
(Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı,Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, 
Evren,Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören,Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, 
Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle) sınırları içerisinde görev yapan 

öğretmenler ve okul yöneticileri ile sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler katılabilir.

Jüri üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, kadrolu veya görevlendirme yoluyla 
çalışan öğretmenler yarışmaya katılamazlar. İlçe Millî Eğitim M üdürlüğümde görevlendirmek 
talebiyle dilekçesi bulunan öğretmenler de yarışmaya katılamazlar.

Yazıların A-4 boyutlu kâğıtlara, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto büyüklükte, 2 
sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması, CD’ye kaydedilmesi, okul müdürünün onayladığı 4 
(beş) adet çıktısı ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formuyla birlikte teslim edilmesi esastır.

Yarışmacılar, tek eserle yarışmaya katılacaktır. Birden fazla eser gönderenlerin başvuruları 
geçersiz sayılacaktır.

Yazıların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olması 
gerekmektedir.

Yarışmaya katılanlar, yazıların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

1

Yarışmaya katılımda yeterli çoğunluk sağlanırsa, yazıların kitaplaştırılması planlandığından; 
katılımcıların metinleri kaydettikleri CD’ye varsa belge, doküman, geçmiş yıllara ait fotoğraf-
la birlikte, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını taranmış olarak kayıt etmeleri 
gereklidir.

Yeterli çoğunluk sağlanması halinde basılması düşünülen kitapta, yazılar sahiplerinin adıyla 
yayımlanacak olup yayımlanan yazılar için ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

Yazıların üzerinde, yarışmacının adı ve imzası kesinlikle bulunmamalı, ancak çalışmanın son 
sayfası arka kısmının sağ alt köşesine, “yarışmacının adı, soyadı, okulu, branşı ulaşılabilecek 
telefon numaraları, mail adresi” açık olarak yazılmalıdır.

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde “Değerlendirme Jürisi” kararları 
geçerlidir.

Ödül töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME ESASLARI

Yazılar, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak jüri tarafından 
değerlendirilecek olup dereceler, jüri tarafından tutanakla kayıt altına alınıp Çankaya İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim-2 (Kültür) Bölümü’ne teslim edilecektir. 
Yarışma sonuçları kesin olduğu için itirazlar kabul edilmeyecektir.

Yarışma dereceleri (ilk üç derece), cankava.meb.nov.tr adresinde ilan edilecektir.

PUANLAMA

1. Kompozisyonda Plan (Başlık, Serim, Düğüm, Çözüm, Kağıt Düzeni) 10

2. Noktalama 15

3. İmlâ 15

4. Anlatım Özellikleri ve Özgünlük 30

5. Konuya Hâkimiyet ve Temayı Verebilme (Örnekleme) 30

TOPLAM 100

2

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma onaylarının (Kaymakamlık Onayı—İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü onayı) alınması

Eylül 2016

Yarışmanın Duyurusunun Yapılması Ekim 2016

Yazıların Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne son 
teslim tarihi

02 Kasım 2016 Çarşamba

Değerlendirme Tarihi 7-8-9-10-11 Kasım 2016

Sonuçların İlanı Tarihi (İlk Üç Derece)) 
cankava.meb.20v.tr

14 Kasım 2016 Pazartesi

Ödül Töreni Tarihi 24 Kasım 2015 Perşembe

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü Diz Üstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Diz Üstü Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü Diz Üstü Bilgisayar

TESLİM ADRESİ

Yazılar, 02 Kasım 2016 Çarşamba günü, Saat:16.00’a kadar aşağıda belirtilen adrese 
elden, posta veya kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır.

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
Temel Eğitim-2(Kültür) Bölümü 
Kumrular Sok.95.cad. No 7 
Kızılay/ ANKARA

İletişim: Memnune UĞUR 
Tel: 418 68 75-170

AÇIKLAMA
5846 sayılı yasa gereği ödül alsın veya almasın yarışmaya katılan tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak- 
yarışmayı düzenleyen Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Eserlerin alıntı veya kopya olmaması 
gerekir.Yarışmaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.

Şube Müdürü

3



O O

O O
O O

O O
2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

 T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 44734767/821/9783100 09/09/2016
Konu: IV. Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

                                                                                                                                                 
Öğretmenlerin,  görev yaptıkları  kurumlarda,  görev süreleri içerisinde;  yaşadıkları,

unutamadıkları  ve paylaşıma uygun gördükleri, pedagojik değeri olan anıları  paylaşmalarını
sağlamak, öğretmenlik mesleğinin değerini topluma hissettirmek, öğretmenlerin  meslek hayatları  
boyunca yaşadıkları sorunları ve buldukları çözüm yollarını genç meslektaşlarına aktarmalarını 
sağlamak amaçlarıyla  Müdürlüğümüzce, Ankara ilinin, 25 içinde (Akyurt,  Altındağ, Ayaş, Bala,
Beypazarı, Çamlıdere,  Çankaya,  Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana,
Kalecik,  Kazan, Keçiören, Kızılcahamam,  Mamak, Nallıhan, Polatlı,  Pursaklar, Sincan,
Şereflikoçhisar, Yenimahalle)   sınırları  içerisinde tüm resmî ve özel okullarda  görev yapan
öğretmenler, okul yöneticileri  ve sözleşmeli öğretmenler arasında, 24 Kasım Öğretmenler  Günü 
etkinlikleri kapsamında,“Öğretmenler  Arası Anı Yazma Yarışması” düzenlenmesi  planlanmaktadır.

Söz konusu yarışmanın ekli  şartname doğrultusunda düzenlenmesi Müdürlüğümüzce uygun 
görülmüştür.Makamınızca  uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim. 

                                        Mustafa ÖZEL
                                                                                            Milli Eğitim Müdürü

OLUR
09/09/2016

 Aydın ERGÜN
  Çankaya Kaymakamı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  9434-283b-36e9-b181-3de2  kodu ile teyit edilebilir.

Kumrular Cad.3.Sok.No:7 06648 Kızılay/ANKARA                                         Ayrıntılı  bilgi için: Sevil ALKAN  Memur
 Elektronik Ağ: www.cankaya.meb.gov.tr                                                            Tel: (0 312) 418 68 75 /149
e-posta: cankaya06_kultur@meb.gov.tr                                                               Faks: (0 312) 419 27 84 - 85

T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

IV. ÖĞRETMENLER ARASI ANI YAZMA YARIŞMASI 
KATILIM ŞARTNAMESİ (EK-1)

(2016-2017)

YARIŞMANIN AMACI

Öğretmenlerimizin görev yaptıkları kurumlarda, görev süreleri içerisinde yaşadıkları, 
unutamadıkları ve paylaşıma uygun gördükleri pedagojik değeri olan anıları paylaşmalarını 
sağlamak.

Öğretmenlik mesleğinin değerini ve önemini topluma hissettirmek.

Öğretmenlerin meslek hayatları boyunca yaşadıkları sorunları ve buldukları çözüm yollarını 
genç meslektaşlarına aktarmalarını sağlamak.

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

IV. Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması’na, Ankara ilinin, yirmi beş ilçesi 
(Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı,Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, 
Evren,Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören,Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, 
Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle) sınırları içerisinde görev yapan 

öğretmenler ve okul yöneticileri ile sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler katılabilir.

Jüri üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, kadrolu veya görevlendirme yoluyla 
çalışan öğretmenler yarışmaya katılamazlar. İlçe Millî Eğitim M üdürlüğümde görevlendirmek 
talebiyle dilekçesi bulunan öğretmenler de yarışmaya katılamazlar.

Yazıların A-4 boyutlu kâğıtlara, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto büyüklükte, 2 
sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması, CD’ye kaydedilmesi, okul müdürünün onayladığı 4 
(beş) adet çıktısı ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formuyla birlikte teslim edilmesi esastır.

Yarışmacılar, tek eserle yarışmaya katılacaktır. Birden fazla eser gönderenlerin başvuruları 
geçersiz sayılacaktır.

Yazıların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olması 
gerekmektedir.

Yarışmaya katılanlar, yazıların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

1

Yarışmaya katılımda yeterli çoğunluk sağlanırsa, yazıların kitaplaştırılması planlandığından; 
katılımcıların metinleri kaydettikleri CD’ye varsa belge, doküman, geçmiş yıllara ait fotoğraf-
la birlikte, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını taranmış olarak kayıt etmeleri 
gereklidir.

Yeterli çoğunluk sağlanması halinde basılması düşünülen kitapta, yazılar sahiplerinin adıyla 
yayımlanacak olup yayımlanan yazılar için ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

Yazıların üzerinde, yarışmacının adı ve imzası kesinlikle bulunmamalı, ancak çalışmanın son 
sayfası arka kısmının sağ alt köşesine, “yarışmacının adı, soyadı, okulu, branşı ulaşılabilecek 
telefon numaraları, mail adresi” açık olarak yazılmalıdır.

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde “Değerlendirme Jürisi” kararları 
geçerlidir.

Ödül töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME ESASLARI

Yazılar, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak jüri tarafından 
değerlendirilecek olup dereceler, jüri tarafından tutanakla kayıt altına alınıp Çankaya İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim-2 (Kültür) Bölümü’ne teslim edilecektir. 
Yarışma sonuçları kesin olduğu için itirazlar kabul edilmeyecektir.

Yarışma dereceleri (ilk üç derece), cankava.meb.nov.tr adresinde ilan edilecektir.

PUANLAMA

1. Kompozisyonda Plan (Başlık, Serim, Düğüm, Çözüm, Kağıt Düzeni) 10

2. Noktalama 15

3. İmlâ 15

4. Anlatım Özellikleri ve Özgünlük 30

5. Konuya Hâkimiyet ve Temayı Verebilme (Örnekleme) 30

TOPLAM 100

2

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma onaylarının (Kaymakamlık Onayı—İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü onayı) alınması

Eylül 2016

Yarışmanın Duyurusunun Yapılması Ekim 2016

Yazıların Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne son 
teslim tarihi

02 Kasım 2016 Çarşamba

Değerlendirme Tarihi 7-8-9-10-11 Kasım 2016

Sonuçların İlanı Tarihi (İlk Üç Derece)) 
cankava.meb.20v.tr

14 Kasım 2016 Pazartesi

Ödül Töreni Tarihi 24 Kasım 2015 Perşembe

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü Diz Üstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Diz Üstü Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü Diz Üstü Bilgisayar

TESLİM ADRESİ

Yazılar, 02 Kasım 2016 Çarşamba günü, Saat:16.00’a kadar aşağıda belirtilen adrese 
elden, posta veya kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır.

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
Temel Eğitim-2(Kültür) Bölümü 
Kumrular Sok.95.cad. No 7 
Kızılay/ ANKARA

İletişim: Memnune UĞUR 
Tel: 418 68 75-170

AÇIKLAMA
5846 sayılı yasa gereği ödül alsın veya almasın yarışmaya katılan tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak- 
yarışmayı düzenleyen Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Eserlerin alıntı veya kopya olmaması 
gerekir.Yarışmaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.

Şube Müdürü

3
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                                             T.C. 
                      ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI                           
                          İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

 

 

   

 

Adres: Tel:  418 68 75 – 418 84 58 Web     : http://cankaya.meb.gov.tr 

Kumrular Caddesi 
3.Sokak Kızılay/ANKARA 

Fax: 419 27 84 - 85                    e-posta :  cankaya06_kultur@meb.gov.tr 

             cankaya06_kultur@meb.gov.tr 

 

 
   

 
 

4.Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması Sonuç İlânı  
 
       
 Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ nce, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “4.Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma 
Yarışması”na katılan eserler, yarışma duyurusunda gönderilen puanlama tablosu esas alınarak 7-8-
9-10-11 Kasım 2016 tarihlerinde, görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve dereceye giren 
ilk üç eser aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 
 
 

DERECE ESER SAHİBİ  ESER ADI  İLÇESİ  OKULU 

BİRİNCİ   

Nergiz 
KÜÇÜKYILDIRIM  
Özel Eğitim 
Öğretmeni 

Bizi Oraya Götür  
 

Yenimahalle 
 

Ümit Kaplan Özel Eğitim 
Meslekî Eğitim Merkezi  

İKİNCİ  Emel BENLİ  
Türkçe Öğretmeni Bir Fincan Sevgi Çankaya Nene Hatun İmam Hatip 

Ortaokulu 

ÜÇÜNCÜ  Hüdayi ALTINTAŞ  
 Sınıf Öğretmeni Kışın İnek Otlatmak  Yenimahalle Necmi Şahin İlkokulu  

 
 Yarışmada ilk üç dereceyi alan eser sahiplerinin ödülleri, 25 Kasım 2016 Cuma günü, 
Ankara Atatürk Lisesi’nde  düzenlenecek olan “Öğretmenler Günü Kutlama Programı”nda  
takdim edilecektir.  

Yarışmaya katılan tüm öğretmenler için hazırlanan katılım belgeleri ve katılımcı yazılarının 
bir araya getirileceği Anı Kitabı,  imza karşılığı ilgililere teslim edilecektir. 

 Dağıtımın başladığına dair duyuru Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü resmi internet 
sayfasından yapılacaktır. 

 
 
 
 

Şerafettin DELİALİOĞLU     
                                                                           Şube Müdürü 

 

 

Çankaya Millî Eğitim Müdürlüğü 
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 

Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması 
Jüri Puanlama Tablosu 

 

Eserin Adı    :……………………………………………….. 
 

Okulun Adı  :………………………………………………… 

 

PUAN DAĞILIMI  
EN 

YÜKSEK 
PUAN 

JÜRİ 
ÜYESİNİN 

PUANI 

1. Kompozisyonda Plan (Başlık, Serim, Düğüm, Çözüm, Kağıt 
Düzeni) 

10  

2. Noktalama 15  

3. İmla  15  

4. Anlatım Özellikleri ve Özgünlük 30  

5. Konuya Hâkimiyet ve Temayı Verebilme (Örnekleme) 30  

GENEL TOPLAM 100  

 

Tarih               

 

İmza                                

                                                                                                                                        

                                                                                                    Jüri Üyesinin Adı Soyadı 

 

         

 
 

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü



Ziyabey Caddesi No: 40 
06520 Balgat - ÇANKAYA / ANKARA

Telefon : 0 312 285 05 23 • Belgegeçer : 0 312 285 06 98
http://omerseyfettinlisesi.meb.k12.tr

ÖMER SEYFETTİN ANADOLU LİSESİ’NİN KATKILARIYLA...



TINAZTEPE ANADOLU LİSESİ’NİN KATKILARIYLA...

Turan Güneş Bulvarı M.S.B. Oran Askeri Lojmanları İçi 
582. Sok. No 21 06550 Çankaya/ANKARA

Telefon : 0 312 490 11 34 • Belgegeçer : 0 312 490 11 33
http://tinaztepe.meb.k12.tr
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                                             T.C. 
                      ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI                           
                          İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

 

 

   

 

Adres: Tel:  418 68 75 – 418 84 58 Web     : http://cankaya.meb.gov.tr 

Kumrular Caddesi 
3.Sokak Kızılay/ANKARA 

Fax: 419 27 84 - 85                    e-posta :  cankaya06_kultur@meb.gov.tr 

             cankaya06_kultur@meb.gov.tr 

 

 
   

 
 

4.Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması Sonuç İlânı  
 
       
 Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ nce, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “4.Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma 
Yarışması”na katılan eserler, yarışma duyurusunda gönderilen puanlama tablosu esas alınarak 7-8-
9-10-11 Kasım 2016 tarihlerinde, görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve dereceye giren 
ilk üç eser aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 
 
 

DERECE ESER SAHİBİ  ESER ADI  İLÇESİ  OKULU 

BİRİNCİ   

Nergiz 
KÜÇÜKYILDIRIM  
Özel Eğitim 
Öğretmeni 

Bizi Oraya Götür  
 

Yenimahalle 
 

Ümit Kaplan Özel Eğitim 
Meslekî Eğitim Merkezi  

İKİNCİ  Emel BENLİ  
Türkçe Öğretmeni Bir Fincan Sevgi Çankaya Nene Hatun İmam Hatip 

Ortaokulu 

ÜÇÜNCÜ  Hüdayi ALTINTAŞ  
 Sınıf Öğretmeni Kışın İnek Otlatmak  Yenimahalle Necmi Şahin İlkokulu  

 
 Yarışmada ilk üç dereceyi alan eser sahiplerinin ödülleri, 25 Kasım 2016 Cuma günü, 
Ankara Atatürk Lisesi’nde  düzenlenecek olan “Öğretmenler Günü Kutlama Programı”nda  
takdim edilecektir.  

Yarışmaya katılan tüm öğretmenler için hazırlanan katılım belgeleri ve katılımcı yazılarının 
bir araya getirileceği Anı Kitabı,  imza karşılığı ilgililere teslim edilecektir. 

 Dağıtımın başladığına dair duyuru Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü resmi internet 
sayfasından yapılacaktır. 

 
 
 
 

Şerafettin DELİALİOĞLU     
                                                                           Şube Müdürü 

 

 

Çankaya Millî Eğitim Müdürlüğü 
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 

Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması 
Jüri Puanlama Tablosu 

 

Eserin Adı    :……………………………………………….. 
 

Okulun Adı  :………………………………………………… 

 

PUAN DAĞILIMI  
EN 

YÜKSEK 
PUAN 

JÜRİ 
ÜYESİNİN 

PUANI 

1. Kompozisyonda Plan (Başlık, Serim, Düğüm, Çözüm, Kağıt 
Düzeni) 

10  

2. Noktalama 15  

3. İmla  15  

4. Anlatım Özellikleri ve Özgünlük 30  

5. Konuya Hâkimiyet ve Temayı Verebilme (Örnekleme) 30  

GENEL TOPLAM 100  

 

Tarih               

 

İmza                                

                                                                                                                                        

                                                                                                    Jüri Üyesinin Adı Soyadı 

 

         

 
 

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
4. Ankara Öğretmenler Arası Anı Yazma Yarışması

T.C. 
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü



4. A
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Tel: 0 312 418 84 58 Belgegeçer: 0 312 419 27 84
cankaya06_kultur@meb.gov.tr

cankaya.anilar@gmail.com

Adres : Namık Kemal Mah. 3. Cad.
Kumrular Sok. 7/B Kızılay / ANKARA

BU KİTAP, ÖMER SEYFETTİN ANADOLU LİSESİ VE TINAZTEPE ANADOLU LİSESİ’NİN KATKILARIYLA BASILMIŞTIR.
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